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USNESENÍ z 36. schůze Rady města Přerova, konané dne 25.6.2008 

 

1308/36/1/2008 Program 36. schůze Rady města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 36. schůze Rady města Přerova konané dne 25. června 2008 
2. schvaluje Bc. Ivo Kropáče ověřovatelem usnesení a zápisu 36. schůze Rady města Přerova 
 

 

1309/36/2/2008 Změna v personálním obsazení pracovní skupiny 

Rada města Přerova po projednání:  
1. odvolává paní Moniku Dulovczovou z funkce organizačního pracovníka 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, 

2. jmenuje do funkce organizačního pracovníka 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 Helenu Neuwirtovou. 

 
 

1310/36/2/2008 Vytipování objektů, které by se mohly ucházet o finance z programů 
podpor vyhlášených Olomouckým krajem a Ministerstvem kultury ČR 

Rada města Přerova po projednání:  
1. bere na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky ve věci 

vytipování objektů, které by se mohly ucházet o finance z programů podpor vyhlášených 
Olomouckým krajem a Ministerstvem kultury ČR,   

2. doporučuje Odboru životního prostředí se touto problematikou zabývat. 
 

 

1311/36/2/2008 Zpracování hloubkové analýzy komunikačních zdrojů a koncepce 
efektivní komunikace s občany 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch, kulturu        
a kulturní památky na zpracování hloubkové analýzy komunikačních zdrojů a koncepce efektivní 
komunikace s občany. 
 

 

1312/36/2/2008 Zpracování konceptu publicity programů podpor vyhlášených 
Olomouckým krajem a Ministerstvem kultury ČR 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky ve věci 

zpracování konceptu publicity programů podpor vyhlášených Olomouckým krajem a 
Ministerstvem kultury ČR,  
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2. ukládá Odboru životního prostředí zpracovat uvedený koncept.   

 

1313/36/2/2008 Informace z komisí pro místní část - Žeravice, Dluhonice, Penčice, 
Předmostí, Újezdec 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace z komisí pro místní části Žeravice, 
Dluhonice, Penčice, Předmostí, Újezdec. 
 

 

1314/36/2/2008 Změny v personálním obsazení pracovních skupin 

Rada města Přerova po projednání odvolává s účinností od 1.7.2008 Ing. Pavla Suchánka z členství v:  
 
1. pracovní skupině pro zabezpečení oslav roku 2008 
2. pracovní skupině, která se zabývá „transformací“ příspěvkové organizace Technické služby           

města Přerova na obchodní společnost Technické služby města Přerova s.r.o.    
3. pracovní skupině „Program regenerace a rozvoje městského parku Michalov“ 
4. pracovní skupině „Předmostím až do pravěku“. 
 

 

1315/36/3/2008 Opatření obecné povahy - Územní opatření o stavební uzávěře – 
Výjimka ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou  “ 
Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18 s železniční tratí Českých 
drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK 
Předmostí “, pro stavbu  “ Rozvody datového kabelu – VST 678 
Teličkova, VST 679 Zahradní “ situovanou na pozemcích v 
katastrálním území Předmostí, kdy navrhovaná stavba zasahuje mimo 
jiné pozemky parc.č. st. 780, 30/1, 30/5 a 30/7 v katastrálním území 
Předmostí, které jsou součástí výše citované stavební uzávěry. 

Rada města Přerova po projednání, příslušná podle § 99 odst. 1 a  § 102 odst. 2 písm. p) zákona           
č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), v platném znění a § 5 odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  ( stavební zákon ), v platném znění,              
za použití § 97 odst. 1, § 98 odst. 1 a § 99 odst. 3 zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování          
a stavebním řádu ( stavební zákon ), v platném znění, § 17 vyhlášky       č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření, v platném znění,  a § 171                
a následujících  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  v platném znění, vydává Opatření obecné 
povahy - Územní opatření o stavební uzávěře – Výjimku ze stavební uzávěry pro území vymezené 
stavbou  “ Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18 s železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s 
návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK Předmostí “ ( která byla vydána územním rozhodnutím      
č. 114/97 Městským úřadem Přerov – Stavebním úřadem, dne 10.06.1997, pod č.j. SÚ-2225/97,          
s nabytím právní moci dne 02.07.1997, z důvodu ochrany území do doby realizace plánovaných změn 
v dopravním řešení ve městě Přerově, tzn. do doby realizace stavby  “ Mimoúrovňové křížení silnice 
I/55 a I/18 s železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK   
Předmostí “ ), pro stavbu “ Rozvody datového kabelu – VST 678 Teličkova, VST 679 Zahradní “ 
situovanou na pozemcích v katastrálním území Předmostí, kdy navrhovaná stavba zasahuje mimo jiné 
pozemky parc. č. st. 780, 30/1, 30/5 a 30/7 v katastrálním území Předmostí, které jsou součástí výše 
citované stavební uzávěry ( dle důvodové zprávy a přílohy č.2 tohoto návrhu na usnesení ). 
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1316/36/3/2008 Územní plán města Přerova - dodatek č. 2 smlouvy o dílo                      
č. 470501404705 ze dne 14.9.2005 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo                          
č. 470501404705 ze dne 14.9.2005, uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem 
společností Kovoprojekta Brno, a.s., se sídlem Šumavská 416/15, 302 00 Brno, jejímž předmětem je 
zpracování dokumentace Územního plánu města Přerova, podle důvodové zprávy tohoto usnesení. 
 

 

1317/36/3/2008 Projektová dokumentace na rekonstrukci krytého bazénu v Přerově - 
informace 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o způsobu úhrady nákladů                    
na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci a přístavbu ke krytému bazénu v Přerově. 
Náklady na vypracování PD ve výši 1 500 tis. Kč budou uhrazeny Odborem rozvoje společnosti Teplo 
Přerov a.s. na základě předloženého daňového dokladu vystaveného Teplem Přerov a.s., smlouvy         
o dílo a předávacím protokolem mezi zhotovitelem, společností Centroprojekt a.s. Zlín a 
objednatelem, Teplem Přerov a.s..   

Termín: 25.6.2008 
 

 

1318/36/3/2008 Dopravní stavby – schválení nejvhodnější nabídky  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon)    

o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci dopravních staveb (úpravy komunikací, přechody 
pro chodce, úpravy chodníků, vybudování parkoviště) v Přerově. Ekonomicky nejvýhodnější 
nabídka byla vyhodnocena od společnosti Stavby silnic a železnic, a.s.. se sídlem Národní 
třída 10, 1131 Praha 1, IČ 452 74 924,  za nabídkovou cenu 112.186.056,- Kč vč. DPH. 

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

silnic a železnic, a.s.. se sídlem Národní třída 10, 1131 Praha 1, IČ 452 74 924,  za nabídkovou 
cenu 112.186.056,- Kč vč. DPH. 

 
 

1319/36/3/2008 MS OFFICE 2007 Standard – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky  na realizaci dodávky 75 ks licencí MS OFFICE 2007 

Standard s možností downgrade na 2003 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  
 AutoCont CZ a.s. Ostrava  47676795 
 VAHAL, s.r.o. Prostějov  49975714 
 BACH systems s.r.o. Olomouc  60794097 
 NWT Computer s.r.o. Hulín  63469511 
 ComIT services s.r.o. Znojmo  27677397 
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 MERIT GROUP a.s. Olomouc   64609995 
 HS Logic s.r.o. Přerov   25882031 

 

1320/36/3/2008 PC bez monitoru – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky  na realizaci dodávky 75 ks PC bez monitoru 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  
 AutoCont CZ a.s. Ostrava  47676795 
 VAHAL, s.r.o. Prostějov  49975714 
 BACH systems s.r.o. Olomouc  60794097 
 NWT Computer s.r.o. Hulín  63469511 
 ComIT services s.r.o. Znojmo  27677397 
 MERIT GROUP a.s. Olomouc   64609995 
 HS Logic s.r.o. Přerov   25882031 

 

1321/36/3/2008 Trafostanice DTS – Zimní stadion – schválení zadávacího řízení 

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

stavby: Trafostanice DTS91384-Zimní stadion, 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  
 ERMONTA s.r.o. Kroměříž  25531735 
 SIGNALBAU s.r.o.Lověšice  25840819 
 MSEM a.s. Frýdek Místek  64610080 
Termín: 25.6.2008 
 

 

1322/36/3/2008 Sportovní hřiště Přerov – Popovice – schválení nejvhodnější nabídky 

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

stavby „Sportovní hřiště Přerov – Popovice“. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla 
vyhodnocena od společnosti SATES MORAVA spol. s r.o. se sídlem Železničního vojska 
1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 60775530  za nabídkovou cenu 1.890.983,- Kč vč. DPH, 

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

MORAVA spol. s r.o. se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ     
60775530  za nabídkovou cenu 1.890.983,- Kč vč. DPH.  

 
 

1323/36/3/2008 Domov důchodců, ul. Optiky Přerov – schválení nejvhodnější nabídky 
I. 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (zákon)    

o výběru nejvhodnější nabídky 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. Ekonomicky nejvýhodnější 
nabídka byla vyhodnocena od společnosti PSS Přerovská stavební a.s. se sídlem Skopalova 7, 
750 02 Přerov, IČ  27769585,  za nabídkovou cenu 5.949.765,59 Kč bez  DPH                  
(6.485. 244,49 Kč vč. DPH), 

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

Přerovská stavební a.s. se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ  27769585, za nabídkovou 
cenu 5.949.765,59 Kč bez  DPH  (6.485.244,49 Kč vč. DPH). 

Termín: 25.6.2008 
 

 

1324/36/3/2008 Geografický informační systém (GIS) - prezentace 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o stavu geografického informačního 
systému. 

 

1325/36/4/2008 Převod zástavy do vlastnictví jiné osoby 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s převodem vlastnictví bytu č. 2430/3 v objektu bydlení 
čp. 2429,2430, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na parcele p.č. 2647, zastavěná plocha         
a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 8661/150034 na společných částech uvedeného 
objektu bydlení a včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 8661/150034 na pozemku p.č. 2647, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 483 m2, vše v katastrálním území Přerov, a to z vlastnictví paní 
MUDr. A.H. do vlastnictví manželů Ing. P.  a E.M., a tím i s převodem všech závazků vyplývajících 
ze smlouvy o půjčce č. 16/03 z fondu rozvoje bydlení, ve znění dodatku č. 1 a ze zástavní smlouvy, 
která je přílohou smlouvy o půjčce. 

 

1326/36/4/2008 Jízdné v MHD pro členy svazů odboje 

Rada města Přerova po projednání  neschvaluje poskytnutí příspěvku na jízdenku ve výši Kč 300,--   
na osobu a rok občanům starším 70 let, kteří jsou držiteli osvědčení dle zákona č. 255/1946 Sb.,           
o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje    
za osvobození, ve znění pozdějších předpisů nebo držiteli potvrzení pro žadatele o mimosoudní 
rehabilitaci podle § 29 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších 
předpisů a mají trvalý pobyt na území města Přerova. 

 

1327/36/4/2008 Smlouva o poskytnutí auditorské služby 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí auditorské služby mezi 
Statutárním městem Přerov a firmou ECO-ECONOMIC&COMMERCIAL OFFICE s.r.o., Krátká 
1083, 390 02 Tábor, IČ 63907828. Cena za uvedené služby činí 88.060,-- Kč včetně DPH. Smlouva    
se uzavírá na dobu určitou do 30. 4. 2009. 
 

 

1328/36/4/2008 Činnost pracovní skupiny zabývající se převodem činností Služeb 
města Přerova 
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny zabývající 
se převodem středisek Plavecký areál v Přerově včetně koupaliště Penčice a Zimní stadion v Přerově 
ke dni  30. 4. 2008. 
 

 

1329/36/4/2008 Rozpočtové opatření č. 8 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 

 

1330/36/4/2008 Darovací smlouva 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření darovací smlouvy  ve výši 42.000,-- Kč mezi PRIOR IK, a.s, se sídlem 

Prostějov, Dukelská brána 7, IČ 469 62 344 (jako dárcem) a Statutárním městem Přerovem 
(jako obdarovaným), 

 
2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu:  
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6409 2321 11 Přijaté neinvestiční dary 0,0 + 42,0 42,0 
 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6409 11 Ostatní činnosti j. n. (oslavy) 5 696,8 * + 42,0 5 738,8 
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 

1331/36/4/2008 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 organizaci XII. ročníku jezdeckých závodů o Cenu města 

Přerova, pořádaných Střední školou zemědělskou Přerov a následující úpravu rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 2324  Přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady 

85,5 + 55,0 140,5 

 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6409 11 Ostatní činnosti j. n. (oslavy) 5 589,8 + 55,0 5 644,8 
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3. schvaluje spoluúčast města na organizaci celostátního Esperantského kongresu Českého 
Esperantského Svazu  s mezinárodní účastí, na oslavách 85. výročí založení klubu esperantistů 
a následující úpravu rozpočtu: 

 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 2324  Přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady 

140,5 * + 14,0 154,5 

 * 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) 5 644,8 * + 14,0 5 658,8 
 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
 
4.  schvaluje spoluúčast města na akci MOTOROCKOTŘESK konaném na přerovském 

výstavišti a následující úpravu rozpočtu:   
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 2324  Přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady 

154,5 * + 24,0 178,5 

 * 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) 5 658,8 * + 24,0 5 682,8 
 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
 
5. schvaluje změny v personálním obsazení pracovní skupiny, a to s účinností od 1.7.2008:  

pracovní skupina se doplňuje o člena Ivo Kropáče, mění se organizační pracovník - místo 
Marcely Špilerové je z organizačních důvodů jmenována Hana Růžičková.   

 

1332/36/5/2008 Úprava platu ředitelů 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje s účinností od 01. 08. 2008 platový postup do vyššího platového stupně panu Mgr. 

Františku Žůrkovi, řediteli Základní školy Přerov, Želatovská 8 v rozsahu dle důvodové 
zprávy, 

2. schvaluje s účinností od 01. 09. 2008 platový postup do vyššího platového stupně paní Marii 
Zavadilové, ředitelce Mateřské školy Přerov, Optiky 14 a paní Ivaně Zdařilové, ředitelce 
Mateřské školy Přerov, Máchova 14 v rozsahu uvedeném dle důvodové zprávy, 

3. schvaluje s účinností od 01. 10. 2008 platový postup do vyššího platového stupně paní Zdeňce 
Studené, ředitelce Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5 v rozsahu uvedeném dle důvodové 
zprávy.  
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1333/36/5/2008 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – snížení kapacity základní školy 
a školní družiny 

Rada města Přerova po projednání schvaluje snížení kapacity příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Za mlýnem 1 pro základní školu z 870 žáků na 750 žáků a pro školní družinu z 230 žáků        
na 200 žáků, s účinností od 01. 09. 2008 v souvislosti se zrušením místa poskytovaného vzdělávání      
a školských služeb jmenované organizace v objektu Přerov, Sokolská 26. 

 

1334/36/5/2008 A.S. - poskytnutí účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
1. schválit poskytnutí dotace 10.000 Kč A.S. na náklady spojené s výstupem  na horu Elbrus v 

rámci výjezdu na Kavkaz, který se bude konat na přelomu července a srpna 2008, 
2. schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

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

549,8* - 10,0 539,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

65,0* + 10,0 75,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

1335/36/5/2008 J.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 J.S. na dopravu na Mistrovství světa v bowlingu, které se 
bude konat ve dnech 20. - 31. srpna 2008 v Thajsku, 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409  Ostatní činnost j.n. 

(rada, zastupitelstvo) 
569,8 - 10,0 559,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

45,0 + 10,0 55,0 

 

1336/36/5/2008 P.V. - 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 P.V. na dopravu na Mistrovství světa v bowlingu, které se 
bude konat ve dnech 20. - 31. srpna 2008 v Thajsku, 

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

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

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

559,8* - 10,0 549,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

55,0* + 10,0 65,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

1337/36/5/2008 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě č. p. 2612 v Přerově, Klivarova   č. o. 

5,  s  paní S.M., 
 
2. schvaluje uzavření   nájemní   smlouvy   k   bytu   č.  16   v   domě   zvláštního   určení - domě 

s  pečovatelskou službou  č.  p. 2293   v   Přerově,   Fügnerova  č. o.1,  s  manželi J. a J.M.,   
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.3 v domě č.p. 1259 v Přerově,  

Tovačovská č.o.9, s panem K.S.,  
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.8 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská č.o. 36 , s paní Z.Š.,  
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě č. p. 219 v Přerově XI - Vinary, Za 

humny č. o. 7,  s  paní  L.Z. 
 

1338/36/5/2008 Zřízení pracovní skupiny 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení  pracovní skupiny, která se bude zabývat 
sloučením příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, Ústav sociální péče – denní pobyt 
pro mentálně postižené a Městské jesle do jedné příspěvkové organizace s názvem Sociální služby 
města Přerova s účinností od 1. 1. 2009 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Přerova ze dne 
16.6.2007,  
ve složení:  
předseda pracovní skupiny – PhDr. Marta Vanišová,  
členové – Eva Divinová, Ing. Vladimír Čajka, Oldřiška Sedláčková, Mgr. Pavel Stoklasa, Svatava 
Michalcová, Hana Nádvorníková, Mária Žambochová, Helena Zatloukalová, Mgr. Dalibor Slimařík,  
organizační pracovník -  Jitka Piekutowská. 

 
1339/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 

majetku Statutárního města Přerova – části  nebytového prostoru v 
objektu bydlení č.p. 84, příslušnému k části obce Přerov I-M ěsto, 
na pozemku p.č. 155 v  k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr Statutárního města Přerova nájem části  
nebytového prostoru v objektu bydlení č.p. 84, příslušnému k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 155 v  k.ú. Přerov (Bratrská 2, bývalá OVS), místností č. 1 o výměře 6,4 m2     a  č. 2  o výměře    
18 m2 žadateli – Miroslav Ježior,  místem podnikání  Přerov I – Město, Velká Dlážka 2799/22,             
IČ  65912195, za účelem zřízení rychlého občerstvení s prodejem „přes ulici“. 
 

 



 10 

1340/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku Statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2641 a 
pozemku ZE-GP č. 2641, oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova – úplatný převod 
pozemku p.č. 2641 zahrada o výměře 535 m2  a pozemku ZE GP č. 2641 o výměře 38 m2, oba v k.ú. 
Přerov, do vlastnictví Statutárního města Přerova. 

 
1341/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 

majetku Statutárního města Přerova – nebytového prostoru č.  
2598/9 v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova  -  úplatný převod 
nebytového prostoru č.  2598/9 jiný nebytový prostor o výměře 22,26 m2 v k.ú. Přerov,  z vlastnictví 
Statutárního města Přerova, do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2598, 2599, 
Želatovská 17,19 v Přerově, IČ 25884042. 

 
1342/36/6/2008 Záměr města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 

Statutárního města Přerova části pozemku p.č. 22/1 ostatní plocha 
Henčlov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - výpůjčku  části 
pozemku  p.č. 22/1 ostatní plocha  o výměře  270 m2 v k.ú. Henčlov, z vlastnictví  Statutárního města 
Přerova, do vlastnictví Zemského archivu v Opavě, Sněmovní 1, Opava. 

 

1343/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku  Statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 60/10 v k.ú. 
Popovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 60/10 orná půda o 

výměře cca 300 m2 v k.ú. Popovice u Př. žadateli  –  panu JUDr. J.K., 
 
2. schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 60/10 orná půda o 

výměře cca 300 m2 v k.ú. Popovice u Př. žadateli – paní M.H. 
 

1344/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
Statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 422, p.č. 427, p.č. 
429/1, p.č. 429/2, p.č. 430/1, p.č. 431/1, p.č. ZE-PK č. 426, p.č. ZE-PK č. 
185, p.č. ZE-PK č. 279/1 vše v k.ú. Lýsky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem částí pozemků 
p.č. 422  ost.pl. o výměře 76 m2, p.č. 427 ost.pl. o výměře 2139 m2, p.č. 429/1 ost.pl. o výměře         
257 m2, p.č. 429/2 ost.pl. o výměře 46 m2, p.č. 430/1 ost.pl. o výměře 6 m2, p.č. 431/1 ost.pl. o výměře 
189 m2, p.č. ZE-PK č. 426 o výměře 74 m2, p.č. ZE-PK č. 185 o výměře 23 m2, p.č. ZE-PK č. 279/1    
o výměře 549 m2 vše v k.ú. Lýsky žadateli – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4,            
Na Pankráci 546/56, IČ 65993390. 
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1345/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
Statutárního města Přerova - částí pozemků 526/1, p.č. 528/1, p.č. 
528/2, p.č. 528/8, p.č. 529/1, p.č. 548, p.č. 571/1, p.č. 571/2, p.č. 572, p.č. 
581/1, p.č. 581/2, p.č. ZE-PK č. 547, p.č. 598 vše v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem částí pozemků 
p.č. 526/1 ost.pl. o výměře 139 m2, p.č. 528/1 ost.pl. o výměře 98 m2, p.č. 528/2 ost.pl.  o výměře       
71 m2, p.č. 528/8 ost.pl. o výměře 148 m2, p.č. 529/1 ost.pl.o výměře 83 m2, p.č. 548 ost.pl. o výměře 
36 m2, p.č. 571/1 ost.pl. o výměře 32 m2, p.č. 571/2 ost.pl. o výměře 43 m2, p.č. 572 ost.pl.    o výměře 
15 m2, p.č. 581/1 ost.pl. o výměře 54 m2, p.č. 581/2 ost.pl.  o výměře 52 m2, p.č. ZE-PK     č. 547 o 
výměře 83 m2, p.č. 598 ost.pl. o výměře 27 m2 vše v k.ú. Předmostí žadateli – Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390. 

 

1346/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
Statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 235/3, p.č. 235/5, p.č. 
526/1, p.č. 528/1, p.č. 528/2, p.č. 528/3, p.č. 528/7, p.č. 528/8, p.č. 528/15, 
p.č. 528/18, p.č. 529/1, p.č. 529/2, p.č. 549, p.č. 571/1, p.č. 571/2, p.č. 
571/3, p.č. 572, p.č. 581/1, p.č. 581/2, p.č. ZE-PK č. 235/3, p.č. 598 vše     
v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem částí pozemků 
p.č. 235/3 zahrada o výměře 477 m2, p.č. 235/5 ost.pl. o výměře 137 m2, p.č. 526/1 ost.pl.   o výměře 
846 m2, p.č. 528/1 ost.pl.o výměře 5377 m2, p.č. 528/2 ost.pl. o výměře 858 m2, p.č. 528/3 ost.pl.         
o výměře 531 m2, p.č. 528/7 ost.pl. o výměře 180 m2, p.č. 528/8 ost.pl.o výměře 325 m2, p.č. 528/15 
ost.pl. o výměře 143 m2, p.č. 528/18 ost.pl. o výměře 208 m2, p.č. 529/1 ost.pl. o výměře    390 m2, 
p.č. 529/2 ost.pl. o výměře 54 m2, p.č. 549 ost.pl. o výměře 277 m2, p.č. 571/1 ost.pl.  o výměře 27 m2, 
p.č. 571/2 ost.pl. o výměře 359 m2, p.č. 571/3 ost.pl. o výměře 411 m2, p.č. 572 ost.pl. o výměře         
28 m2, p.č. 581/1 ost.pl. o výměře 38 m2, p.č. 581/2 ost.pl. o výměře 36 m2, p.č.  ZE-PK č. 235/3 o 
výměře 291 m2, p.č. 598 ost.pl. o výměře 367 m2  vše v k.ú. Předmostí žadateli – Ředitelství silnic       
a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390. 

 

1347/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci v 
majetku Statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 587 v k.ú. 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr Statutárního města Přerova - výpůjčku části 
pozemku p.č. 587 ost.pl. o výměře cca 18 m2 v  k.ú. Předmostí ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova žadateli – panu  V.H. 

 

1348/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
Statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4982 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 4982 ost.pl. o výměře cca 30 m2 v  k.ú. Přerov, ve vlastnictví Statutárního města Přerova žadateli 
– společnosti  NARDENA s.r.o., se sídlem Přerov, Petřivalského 1, IČ 27789586. 

 

1349/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - převod nemovité věci z majetku 
Statutárního města Přerova - pozemku p.č. 216/1 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr Statutárního města Přerova -  převod pozemku 
p.č. 216/1 ost.pl. o výměře 12234 m2 v  k.ú. Předmostí, ve vlastnictví Statutárního města Přerova 
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žadateli – panu J.V. 
 

1350/36/6/2008 Záměr Statutárního  města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku  Statutárního města Přerova -  částí  pozemku p.č. 5032 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých 
věcí – části pozemku p.č. 5032 ost. plocha  v k.ú. Přerov žadateli  paní M.M. za účelem umístění 
stojanu na květiny. 

 

1351/36/6/2008 Záměr Statutárního  města Přerova - převod  nemovitých věcí z 
majetku  Statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4643/1 v k.ú. 
Přerov  

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr Statutárního města Přerova - převod  
nemovitých věcí z majetku  Statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4643/1 ost. plocha v k.ú. 
Přerov žadatelům manželům K. 

 

1352/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova –  nájem části  
pozemku p.č.442/1  orná půda  o výměře 700 m2  v k.ú. Lověšice u Přerova žadateli (A.J.). 

 
 

1353/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - převod pozemků p.č. 
2657/20 ost. plocha o výměře 177 m2, p.č. 2655/6 o výměře 556 m2 a pozemku ve zjednodušené 
evidenci, původ grafický příděl p.č. 2655 o výměře 1161 m2 z vlastnictví Genoservis, a.s., se sídlem 
Olomouc, Neředín, Jožky Jabůrkové 560/1, IČ 45151609, do vlastnictví Statutárního města Přerova. 

 

1354/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemku p.č.  5827/2 ost. plocha  o výměře  698 m2  v k.ú. Přerov, z vlastnictví Statutárního města 
Přerova, do vlastnictví Českých drah a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží  L.Svobody 122. 

 

1355/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem části 
pozemku p.č. 5207/17  ost. plocha o výměře  15 m2 v k.ú. Přerov žadateli (E.R.). 

 

1356/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
Statutárního města Přerova 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 60/2 ost. plocha o výměře 50 m2 v k.ú. Přerov žadateli (Mgr. M.P.). 
 

 
1357/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí 

Statutárním městem Přerovem 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova – nájem části pozemku 
p.č. 3443/1 ost. plocha  o výměře 600 m2  v k.ú. Přerov (ve vlastnictví MSEM, a.s. Collo-louky 126, 
Frýdek - Místek, IČ 64610080) Statutárním městem Přerovem. 

 

1358/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku Statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 455/2 v 
k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 455/2 ovocný sad o výměře 242 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova žadateli (D.B.). 

 

1359/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
Statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 455/2 ovocný sad v 
k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 455/2 ovocný sad o výměře 227 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova (V.D.). 

 

1360/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova – převod/nájem nemovitých věcí v 
majetku Statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 60/6 a části 
pozemku p.č. 60/10 oba v  k.ú. Popovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje záměr Statutárního města Přerova –  převod části pozemku p.č. 60/6 trvalý travní 

porost o výměře cca 670 m2  a části pozemku p.č. 60/10 orná půda  o výměře cca 430 m2 oba    
v  k.ú. Popovice u Př. z vlastnictví Statutárního města Přerova, do vlastnictví žadatelů – 
manželů A. a S.D., 

 
2. schvaluje záměr Statutárního města Přerova –  nájem části pozemku p.č. 60/6 trvalý travní 

porost o výměře 600 m2  a části pozemku p.č. 60/10 orná půda  o výměře 400 m2 oba v  k.ú. 
Popovice u Př., z vlastnictví Statutárního města Přerova, do vlastnictví žadatelů – manželů A. 
a S.D. 

 

1361/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem 
Statutárního města Přerova – bytovou jednotkou č. 582/1 v objektu 
bydlení č.p. 581, 582, 583, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 1157/33/6/2008 bod 6., kterým byl schválen záměr převodu – doprodej 

bytové jednotky č. 582/1 v objektu bydlení č.p. 581, 582, 583, příslušném k části obce Přerov 
I – Město, na pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov (Seifertova 14, 16, 18) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
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4394/33 v k.ú. Přerov ve výši 719/29592, formou výběrového řízení – aukce do vlastnictví 
jiných zájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, kdy vyvolávací cena pro aukci bude určena 
ve výši 90% ceny bytu v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckým posudkem, 

 
2.  schvaluje záměr Statutárního města Přerova na úplatný převod – doprodej bytové jednotky     

č. 582/1 v objektu bydlení č.p. 581, 582, 583, příslušném k části obce Přerov I – Město,          
na pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov (Seifertova 14, 16, 18) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
4394/33 v k.ú. Přerov ve výši 719/29592, do vlastnictví stávajících nájemců bytové jednotky, 
manželů R.,  ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu  stanovené 
znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován v termínu do 31.12.2008. 
 

 

1362/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem 
Statutárního města Přerova – bytovou jednotkou č. 5/14 v objektu 
bydlení č.p. 5, 6, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na 
pozemku p.č. 777 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší  své usnesení č. 1157/33/6/2008 bod 11, kterým byl schválen záměr převodu – doprodej 

bytové jednotky č. 5/14 v objektu bydlení č.p. 5, 6, příslušném k části obce Přerov II – 
Předmostí, na pozemku p.č. 777 v k.ú. Předmostí (Teličkova 5, 6) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
777 v k.ú. Předmostí ve výši 842/27758, formou výběrového řízení – aukce do vlastnictví 
jiných zájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, kdy vyvolávací cena pro aukci bude určena 
ve výši 90% ceny bytu v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckým posudkem, 

2.  schvaluje záměr Statutárního města Přerova na úplatný převod – doprodej bytové jednotky    
č. 5/14 v objektu bydlení č.p. 5, 6, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku 
p.č. 777 v k.ú. Předmostí (Teličkova 5, 6) včetně příslušného spoluvlastnického podílu           
na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 777 v k.ú. Předmostí ve 
výši 842/27758, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, pana Z.V.,  ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova 
č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu  stanovené znaleckým posudkem, 
přičemž převod bude realizován v termínu do 31.12.2008. 
 

 

1363/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem 
Statutárního města Přerova – bytovou jednotkou č. 291/2 v objektu 
bydlení č.p. 291, 292, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 2883/39 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší  své usnesení č. 1157/33/6/2008 bod 18., kterým byl schválen záměr převodu – doprodej 

bytové jednotky č. 291/2 v objektu bydlení č.p. 291, 292, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 2883/39 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 24, 26) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
2883/39 v k.ú. Přerov ve výši 243/25060, formou výběrového řízení – aukce do vlastnictví 
jiných zájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice 
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Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, kdy vyvolávací cena pro aukci bude určena 
ve výši 90% ceny bytu v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckým posudkem, 

2.  schvaluje záměr Statutárního města Přerova na úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 
291/2 v objektu bydlení č.p. 291, 292, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 2883/39 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 24, 26) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 2883/39 v k.ú. 
Přerov ve výši 243/25060, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, pana M.Š., ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice Magistrátu města 
Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu  stanovené znaleckým 
posudkem, přičemž převod bude realizován v termínu do 31.12.2008. 
 

 

1364/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem 
Statutárního města Přerova – bytovou jednotkou č. 210/7 v objektu 
bydlení č.p. 210, 275, 276, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 1157/33/6/2008 bod 13., kterým byl schválen záměr převodu – doprodej 

bytové jednotky č. 210/7 v objektu bydlení č.p. 210, 275, 276, příslušném k části obce Přerov 
I – Město, na pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 10, 12, 14) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném 
pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov ve výši 406/33417, formou výběrového řízení – aukce do 
vlastnictví jiných zájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle 
vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, kdy vyvolávací cena pro 
aukci bude určena ve výši 90% ceny bytu v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckým 
posudkem, 

2.  schvaluje záměr Statutárního města Přerova na úplatný převod – doprodej bytové jednotky    
č. 210/7 v objektu bydlení č.p. 210, 275, 276, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 10, 12, 14) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
2883/33 v k.ú. Přerov ve výši 406/33417, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové jednotky, 
paní M.M.,  ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu  stanovené 
znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován v termínu do 31.12.2008. 
 

 

1365/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem 
Statutárního města Přerova – bytovou jednotkou č. 279/13 v objektu 
bydlení č.p. 279, 290, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 2883/37 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 1157/33/6/2008 bod 16., kterým byl schválen záměr převodu – doprodej 

bytové jednotky č. 279/13 v objektu bydlení č.p. 279, 290, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 2883/37 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 20, 22) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
2883/37 v k.ú. Přerov ve výši 7915/310977, 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, 
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2. schvaluje záměr Statutárního města Přerova na úplatný převod – doprodej bytové jednotky     
č. 279/13 v objektu bydlení č.p. 279, 290, příslušném k části obce Přerov I – Město,               
na pozemku p.č. 2883/37 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 20, 22) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
2883/37 v k.ú. Přerov ve výši 7915/310977, do vlastnictví stávajícího nájemce bytové 
jednotky, paní D.V.,  ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní 
směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu  
stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován v termínu do 31.12.2008. 
 

 

1366/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem 
Statutárního města Přerova – bytovou jednotkou č. 582/12 v objektu 
bydlení č.p. 581, 582, 583, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší  své usnesení č. 1157/33/6/2008 bod 7., kterým byl schválen záměr převodu – doprodej 

bytové jednotky č. 582/12 v objektu bydlení č.p. 581, 582, 583, příslušném k části obce Přerov 
I – Město, na pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov (Seifertova 14, 16) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
4394/33 v k.ú. Přerov ve výši 514/29592, formou výběrového řízení – aukce do vlastnictví 
jiných zájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, kdy vyvolávací cena pro aukci bude určena 
ve výši 90% ceny bytu v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckým posudkem, 

2. schvaluje záměr Statutárního města Přerova na úplatný převod – doprodej bytové jednotky     
č. 582/12 v objektu bydlení č.p. 581, 582, 583, příslušném k části obce Přerov I – Město,        
na pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov (Seifertova 14, 16) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
4394/33 v k.ú. Přerov ve výši 514/29592, do vlastnictví stávajících nájemců bytové jednotky, 
manželů J. a M.D.,  ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní 
směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu  
stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován v termínu do 31.12.2008. 
 

 

1367/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem 
Statutárního města Přerova – bytovou jednotkou č. 1378/14 v objektu 
bydlení č.p. 1351, 1353, 1378, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 2883/16 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší  své usnesení č. 1157/33/6/2008 bod 12., kterým byl schválen záměr převodu – doprodej 

bytové jednotky č. 1378/14 v objektu bydlení č.p. 1351, 1353, 1378, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4, 6, 8) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku 
p.č.2883/16 v k.ú. Přerov ve výši 769/41925, formou výběrového řízení – aukce do vlastnictví 
jiných zájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, kdy vyvolávací cena pro aukci bude určena 
ve výši 90% ceny bytu v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckým posudkem, 

2.  schvaluje záměr Statutárního města Přerova na úplatný převod – doprodej bytové jednotky    
č. 1378/14 v objektu bydlení č.p. 1351, 1353, 1378, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4, 6, 8) včetně příslušného spoluvlastnického 
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podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č.2883/16 v k.ú. 
Přerov ve výši 769/41925, do vlastnictví stávajících nájemců bytové jednotky, manželů S. a 
Z.M., ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu  stanovené 
znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován v termínu do 31.12.2008. 

 

1368/36/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 1446/13 v objektu bydlení č.p. 1446, 1462, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. bytové jednotky č. 1446/13 v objektu bydlení č.p. 1446, 1462, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přerov (Palackého 30, 32) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném 
pozemku p.č. 403/7 ve výši 432/27936, za cenu 386.519,- Kč a spoluvlastnického podílu na 
zastavěném pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přerov ve výši 432/27936 za cenu 5.632,- Kč, t.j. převod 
uvedených nemovitostí za celkovou cenu 392.151,- Kč, dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova 
č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem,                  
do vlastnictví stávající nájemkyně, paní D.K., přičemž převod bude realizován v termínu do 
31.12.2008. 

 

1369/36/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2722/3 v objektu bydlení č.p. 2722, 2723, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 5307/68, 
p.č. 5307/294 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  
prodloužení termínu pro realizaci úplatného převodu - doprodeje bytové jednotky č. 2722/3 v objektu 
bydlení č.p. 2722, 2723, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5307/68, p.č. 
5307/294 vše v k.ú. Přerov (Bří. Hovůrkových 18, 20) včetně příslušného spoluvlastnického podílu    
na společných částech uvedeného objektu bydlení ve výši 603/21875 za cenu 487.605,- Kč                  
a spoluvlastnického podílu na zastavěných pozemcích p.č. 5307/68, p.č. 5307/294 vše v k.ú. Přerov   
ve výši 603/21875 za cenu 15329,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 502.934,- 
Kč, dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny 
bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajících nájemců, manželů J. a D.K., z 
původního termínu do 31.5.2008 na nový termín do 31.10.2008. 

 

1370/36/6/2008 „Cyklostezka Přerov – Henčlov“: úplatný p řevod nemovitých věcí do 
majetku Statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2602/7 a p.č.4118 
v k.ú.Troubky u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č.693/30/3/2006 C-1 bod 2. z 30.zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne  
10.10.2006, kterým schválilo úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č.2602/7, ostatní plocha o 
výměře cca 120 m2 a p.č.4118 orná půda o výměře cca 100 m2 v k.ú.Troubky nad Bečvou,                   
z vlastnictví J.Š., tak, že text:  
 
„p.č.2602/7 ost. plocha o výměře cca 120 m2 a p.č.4118 orná půda o výměře cca 100 m2 z vlastnictví 
J.Š. za kupní cenu ve výši max. 52.800,--Kč (tj. 240,--Kč/m2)“ 
   
se nahrazuje textem:  
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„p.č.2602/7 ost. plocha o výměře cca 120 m2 z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, IČ: 70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc jako správcem nemovitostí 
ve vlastnictví kraje, za kupní cenu ve výši max.  28.800,--Kč (tj. 240,--Kč/ m2) a p.č.4118 orná půda    
o výměře cca 100 m2 z vlastnictví  J.Š. za kupní cenu ve výši max. 24.000,--Kč (tj.240,--Kč/ m2)“.     

 
1371/36/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova -  

nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 436, 437  na 
pozemku p.č. 4394/31 v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě  na nájem jednotky 
č. 437/101 – nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 436, 437, příslušného k části obce Přerov I 
- Město   na pozemku p.č. 4394/31 v k.ú. Přerov o výměře 13 m2 (Seifertova 12)   mezi Statutárním 
městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a  paní  Věrou 
Lakomou – agentura HIT, místem podnikání Přerov I – Město, Seifertova 437/12, IČ 65144465, jako 
nájemcem.   

Dodatkem se mění výše  nájemného, kdy původní nájemné 7 800,- Kč/rok   (t.j. 600,-Kč/m2/rok)   se 
snižuje na nové nájemné 2 600,- Kč/rok (t.j. 200,-Kč/m2/rok). 

 

1372/36/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova -  
nebytových prostor v objektu bytový dům  č.p. 2589, příslušnému k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání ruší své usnesení č. 1168/33/6/2008 ze dne 7.5.2008, kterým 
schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na nájem nebytových  prostor v objektu  bytový dům č.p. 
2589, příslušnému k části obce Přerov I-Město,   na   pozemku p.č. 2433/6, Klivarova 2  o celkové 
výměře 133,38 m2 v k.ú. Přerov ze dne 13.10.2005  ve znění dodatku č.1,  uzavřené mezi městem 
Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a   panem Jaroslavem 
Řezáčem, bytem Přerov, Tománkova 1, IČ 73015776  a panem Jaroslavem Postem, bytem Přerov, 
Kosmákova 52, IČ 13435264  jako nájemci. 
Dodatek se týká změny způsobu využití pronajatých prostor, kdy původní způsob využití prostor jako 
prodejna autodoplňků a prodej zabezpečovací techniky  se doplňuje o prodej textilních výrobků            
a sportovní obuvi. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.  

 

1373/36/6/2008 Nájem  nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - částí 
pozemku p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 5082, p.č. 5074/3  vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu na části  
pozemků p.č. 2625/1 ostatní plocha o výměře 132 m2, p.č. 2626 ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 
5082 ostatní plocha o výměře 20 m2,  p.č. 5074/3 ostatní plocha o výměře  1 m2 vše v k.ú. Přerov, 
vzniklého na základě nájemní smlouvy  ze dne 24.10. 2007 mezi Statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a D.S. jako nájemcem k 30.6.2008. 

 

1374/36/6/2008 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 uzavření nájemní smlouvy na část  pozemku p.č. 507/1 
ost. plocha  o  výměře 250 m2 a p.č. 4933 ost. plocha  o výměře 30 m2  v k.ú. Přerov,  mezi Statutárním 
městem Přerovem  jako pronajímatelem  a  Ceving s.r.o.,  se sídlem Přerov, nábř. PFB 14,                 
IČ 65142586 jako nájemcem, za cenu 250,-Kč/ m2/rok, tj. celkem 23.333,-Kč / 4 měsíce. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 4 měsíce, za účelem umístění zařízení staveniště.  Ceving. 
s.r.o.  uhradí Statutárnímu městu Přerov  částku ve výši  82.191,- Kč jako více náklady za provizorní 
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dopravní značení v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy 
je úhrada  částky ve výši 82.191,-Kč  Statutárnímu městu Přerovu ze strany Ceving s.r.o. 

 

1375/36/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova - části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému     
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na nájem části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město,      
na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) ze dne 15.12.2005, ve znění dodatků, 
uzavřené   mezi Statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem    a  panem Ladislavem Janásem - 
LaJa, místem podnikání Přerov I - Město, Želatovská 548/32,  IČ 65916409, jako nájemcem.   
Dodatkem se snižuje užívaná výměra o pronajímanou část pozemku p.č. 2294/7  v k.ú. Přerov             
o výměře 18 m2 za účelem parkování firemního vozidla.  Zároveň se nájemné snižuje o částku 7.200,- 
Kč/rok (t.j. 400,- Kč/m2/rok).  Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

1376/36/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 263 ovocný sad o výměře 

329 m2 v k.ú. Předmostí  vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne  10.6.2004 uzavřené 
mezi Statutárním městem Přerovem, jako pronajimatelem a  M.M. jako nájemcem ke dni 
30.6.2008, 

2.  schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 263 ovocný sad           
o výměře 329 m2 v k.ú.  Předmostí  žadateli (A.K.). 
 

 

1377/36/6/2008 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 uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemků 
všechny v k.ú. Lýsky: 
- p.č. 427 ost.pl. o výměře 106 m2 za účelem umístění staveb - stavební objekt č. 464 - přeložka MK v 
km 87,531 (Popovice - Vinary), stavební objekt č. 412 -přeložka vedení VN 42/km 85,880-88,960/ a 
stavební objekt č. 152 - VPÚK Vinary - Buk manipulační pruh 
- p.č. 429/1 ost.pl. o výměře 120 m2 za účelem umístění stavby - stavební objekt č. 152 - VPÚK 
Vinary - Buk manipulační pruh 
- p.č. 429/2 ost.pl. o výměře 42 m2 za účelem zřízení manipulačního pruhu  
- p.č. 430/1 ost.pl. o výměře 32 m2  za účelem umístění stavby - stavební objekt č. 152 - VPÚK Vinary 
-Buk manipulační pruh 
- p.č. 430/2 ost.pl. o výměře 81 m2 za účelem umístění staveb - stavební objekt č. 412 - přeložka 
vedení VN 42(km 85,880-88,960/ a zařízení staveniště P6 
- p.č. 431/1 ost.pl. o výměře 1 m2 za účelem umístění stavby - stavební objekt č. 184 - provizorní 
přeložka sil III/04723 Vinar - Lýsky 
- p.č. ZE-PK 165 o výměře 40 m2  za účelem umístění stavby č. 464 - přeložka MK v km 87,531 
(Popovice-Vinary) 
a to v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník. 
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Nájemní smlouva bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem)                      
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390 (jako 
nájemcem) na dobu určitou - do 30.9.2013 včetně. Nájemné za celou dobu trvání nájemní smlouvy 
bude činit 52.750,- Kč, t.j. cca 25,- Kč/m2/rok a bude uhrazeno jednorázově do 90 dnů od doručení 
podepsané nájemní smlouvy nájemci. Ostatní ujednání dle přiloženého návrhu nájemní smlouvy. 

 

1378/36/6/2008 Nájem nebytového prostoru a záměr Statutárního města Přerova – 
nájem nebytového prostoru ve vlastnictví Statutárního města Přerova 
- prodejna PNS a tabáku ve stavbě občanského vybavení bez čp/če 
postavené na pozemku p.č.2883/28 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání:  
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytového prostoru (prodejna PNS a tabáku) 

o výměře    20,93 m2 ve stavbě občanského vybavení bez čp/če postavené na pozemku 
p.č.2883/28 v k.ú. Přerov mezi Statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a PhDr. 
Františkem Kalabisem, CSc., podnikajícím pod obchodním jménem František Kalabis PhDr., 
CSc. – „PROFIT KALABIS“ s místem podnikání tř.17. listopadu 45, Olomouc, IČ 11571365, 
jako nájemcem. Účelem nájmu je prodej denního tisku a tabákových výrobků. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.7.2008 do 29.7.2008 (tj. 29 dní). Nájemné za 
dobu trvání nájmu bude činit 1.436,- Kč, 

 
2.  schvaluje záměr Statutárního města Přerova – nájem nebytového prostoru (prodejna PNS a 

tabáku) o výměře  20,93 m2 ve stavbě občanského vybavení bez čp/če postavené na pozemku 
p.č.2883/28 v k.ú.Přerov PhDr. Františku Kalabisovi, CSc., podnikajícímu pod obchodním 
jménem František Kalabis PhDr., CSc. – „PROFIT KALABIS“ s místem podnikání tř.17. 
listopadu 45, Olomouc, IČ 11571365.  

 

1379/36/6/2008 Nájem nebytového prostoru a záměr Statutárního města Přerova – 
nájem nebytového prostoru ve vlastnictví Statutárního města Přerova 
- (místnost č.9 - kancelář) ve stavbě občanského vybavení bez čp/če 
postavené na pozemku p.č.1873/23 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytového prostoru (místnost č.9 - kancelář)   

o výměře 17,63 m2 ve stavbě občanského vybavení bez čp/če postavené na pozemku 
p.č.1873/23 v k.ú. Přerov mezi Statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností 
Počítačová služba s.r.o., IČ 25884735, se sídlem Olomouc, Stupkova 413/1a, jako nájemcem. 
Účelem nájmu je provozování obchodní činnosti a reprografických služeb. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou od 1.7.2008 do 29.7.2008 (tj. 29 dní). Nájemné za dobu trvání 
nájmu bude činit 1.401,- Kč, 

 
2.  schvaluje záměr Statutárního města Přerova – nájem nebytového prostoru (místnost č.9 - 

kancelář) ve stavbě občanského vybavení bez čp/če postavené na pozemku p.č.1873/23 v k.ú. 
Přerov společnosti Počítačová služba s.r.o., IČ 25884735, se sídlem Olomouc, Stupkova 
413/1a.  

 

1380/36/6/2008 Nájem nebytového prostoru a záměr Statutárního města Přerova – 
nájem nebytového prostoru ve vlastnictví Statutárního města Přerova 
- (kamenická dílna) o výměře 103 m2 v objektu bydlení č.p.666, 
příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, postaveném na pozemku 
p.č.1871 v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
 1. schvaluje  uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytového prostoru (kamenická dílna)            

o výměře 103 m2 v objektu bydlení č.p.666, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
postaveném na pozemku p.č.1871 v k.ú. Přerov mezi Statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a F.S. jako nájemcem. Účelem nájmu je zpracování kamene, výroba 
cementového zboží a umělého kamene.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 
1.7.2008 do 29.7.2008 (tj. 29 dní). Nájemné za dobu trvání nájmu bude činit 8.634,- Kč.  

 
2.  schvaluje záměr Statutárního města Přerova – nájem nebytového prostoru (kamenická dílna)      

o výměře 103 m2 v objektu bydlení č.p.666, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
postaveném na pozemku p.č.1871 v k.ú.Přerov, F.S. 
 

 

1381/36/6/2008 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. 414/1 vše v k.ú. Vinary u 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemků všechny v k.ú. Vinary u 

Přerova: 
- parcela ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr (ZE-PK) p.č. 413/1 o výměře 219 m2 za 
účelem zřízení manipulačního pruhu 
- parcela ZE-PK p.č. 380  o výměře 46 m2 za účelem umístění stavby - stavební objekt č. 412 - 
přeložka vedení VN 42/km 85,880-88,960/ 
- parcela ZE-PK p.č. 424 o výměře 34 m2 za účelem zřízení manipulačního pruhu 
a to v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník. 
 
Nájemní smlouva bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ:65993390 (jako 
nájemcem) na dobu určitou do 30.9.2009 včetně. Nájemné za celou dobu trvání nájemní smlouvy bude 
činit 7.475,- Kč, t.j. cca 25,- Kč/m2/rok a bude uhrazeno jednorázově do 90 dnů od doručení 
podepsané nájemní smlouvy nájemci. Ostatní ujednání dle přiloženého návrhu nájemní smlouvy. 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemků všechny v  k.ú. Vinary u 

Přerova: 
- p.č. 414/1 ost.pl. o výměře 83 m2 za účelem zřízení manipulačního pruhu 
- parcela ZE-PK č. 380 o výměře 19 m2 za účelem zřízení manipulačních pruhů 
a to v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník. 
 
Nájemní smlouva bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ:65993390 (jako 
nájemcem) na dobu určitou  do 30.9.2013 včetně. Nájemné za celou dobu trvání nájemní smlouvy činí 
celkem 12.750,- Kč, t.j. cca 25,- Kč/m2/rok a bude uhrazeno jednorázově do 90 dnů od doručení 
podepsané nájemní smlouvy nájemci.Ostatní ujednání dle přiloženého návrhu nájemní smlouvy. 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemků vše v k.ú. Popovice u Př. 
- p.č. 168 ost.pl. o výměře 1669 m2 za účelem umístění staveb - stavební objekt č. 412 - přeložka 
vedení VN 42 /km 85,880-88,960/, manipulační pruh a stavební objekt č. 151 - VPÚK II/436- 
Popovice 
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- p.č. 171 ost.pl. o výměře 541 m2 za účelem umístění staveb - stavební objekt č. 320 - úprava 
splaškové kanalizace u Vinarské potoka, stavební objekt č. 412 - přeložka vedení VN 42 /km 85,880-
88,960/ , stavební objekt č. 204 - most na D1 přes MK a Vinarský potok /86,820/ a zřízení 
manipulačního pruhu 
- parcely ZE-PK č. 182 o výměře 38 m2 za účelem umístění stavby - stavební objekt č. 162 . VPÚK v 
k.ú. Vinary a zřízení  manipulačního pruhu 
a to v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov Lipník. 
 
Nájemní smlouva bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ:65993390 (jako 
nájemcem) na dobu určitou  do 30.9.2013 včetně. Nájemné za celou dobu trvání nájemní smlouvy činí 
celkem 281.000,- Kč, t.j. cca 25,- Kč/m2/rok a bude uhrazeno jednorázově do 90 dnů od doručení 
podepsané nájemní smlouvy nájemci. Ostatní ujednání dle přiloženého návrhu nájemní smlouvy. 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemků všechny v k.ú. Popovice u Př. : 
- p.č. 171 ost.pl. o výměře 33 m2 za účelem zřízení manipulačního pruhu pro výměnu vodičů v rámci 
objektu SO 405-přeložka vedení VVN č. 581/582 
-parcela ZE-PK č.182 o výměře 76 m2 za účelem umístění stavby - stavební objekt č. 412 - přeložka 
vedení VN 42/km 85,880-88,960/ - demontáž, zřízení  manipulačního pruhu pro výměnu vodičů v 
rámci objektu SO 405-přeložka vedení VVN č. 581/582 
- parcela ZE-PK č. 184 o výměře 78 m2 za účelem umístění stavby - stavební objekt č.412 - přeložka 
vedení VN 42/km 85,800-88,960/ vč. demontáže 
- parcela ZE-PK č. 55 o výměře 874 m2 za účelem umístění stavby - stavební objekt č. 412- přeložka 
vedení VN 42 /km 85,800-88,960/ 
a to v rámci stavby Dálnice D 1, stavba 0137 Přerov - Lipník. 
 
Nájemní smlouva bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ:65993390 (jako 
nájemcem) na dobu určitou  do 30.9.2009 včetně. Nájemné za celou dobu trvání nájemní smlouvy činí 
celkem 26.525,- Kč, t.j. cca 25,- Kč/m2/rok a bude uhrazeno jednorázově do 90 dnů od doručení 
podepsané nájemní smlouvy nájemci. Ostatní ujednání dle přiloženého návrhu nájemní smlouvy. 

 

1382/36/6/2008 Nájem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 
27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení Rady města Přerova č.1269/34/6/2008 schválené na 34. schůzi Rady města 

Přerova konané dne 28.5.2008, kterým byl schválen nájem nemovitých věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, 
se sídlem Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, na dobu určitou od 1.7.2008           
do 31.12.2008 za nájemné ve výši 5.010.000,-Kč. 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví Statutárního 
města Přerova mezi Statutárním městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, 
s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, a to:  

 
I. Areál zahradnictví Michalov, vše v katastrálním území Přerov: 
a)  část pozemku p.č.6846/1 o výměře 4.517 m² (zahrada)                  
     část pozemku p.č.6846/3 o výměře 305 m² (zast. pl. a nádvoří)  
     část pozemku p.č.6846/4 o výměře 891 m² (zast. pl. a nádvoří) 
     pozemek p.č.6846/2 o výměře 446 m² (zast. pl. a nádvoří)  
     pozemek p.č.6846/5 o výměře 331 m² (zast. pl. a nádvoří)  
     pozemek p.č.6846/6 o výměře 446 m² (zast. pl. a nádvoří)  
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     pozemek p.č.6846/7 o výměře 641 m² (zast. pl. a nádvoří)  
   
b)  část pozemku p.č.4730/1 o výměře 3.585 m² (ost. plocha)             
     pozemek p.č.4728/1 o výměře 130 m² (zast. pl. a nádvoří)  
     pozemek p.č.4728/2 o výměře 148 m² (zast. pl. a nádvoří)  
     pozemek p.č.4728/3 o výměře 871 m² (zast. pl. a nádvoří)  
     pozemek p.č.4730/2 o výměře 136 m² (zast. pl. a nádvoří)  
  
c)  budovy včetně všech součástí a příslušenství: 
      budova bez čp/če (objekt občanského vybavení) postavená na pozemku p.č.6846/2        
      budova č.p.715 postavená na pozemku p.č. 4728/1    
      budova (zemědělská stavba) bez čp/če postavená na pozemku p.č.4728/2        
      budova (objekt občanského vybavení) bez čp/če postavená na pozemku p.č.4730/2  
                
II.  Hájenka Svrčov, vše v katastrálním území Svrčov: 
a) pozemek p.č.73 o výměře 760 m² (zahrada)                           
    pozemek p.č.74 o výměře 2.850 m² (zahrada)                           
    pozemek p.č.75 o výměře 1.537 m² (zahrada)                           
    pozemek p.č.st.19 o výměře 1.080 m² (zast. pl. a nádvoří)           
                 
b) budova hájenky Svrčov č.p.9 postavená na pozemku p.č.st.19 včetně příslušenství (stodola +  
chlévy)                                                                                           
 
III. Útulek pro zvířata, vše v katastrálním území Přerov: 
a) pozemek p.č.6607 o výměře 3.973 m² (ostatní plocha)           
    pozemek p.č.6604 o výměře 2.163 m² (ostatní plocha)            
    pozemek p.č.6603/2 o výměře 30 m² (zast. pl. a nádvoří)      
    pozemek p.č.6603/1 o výměře 1.963 m² (zahrada)                     
                 
b) budovy včetně všech součástí a příslušenství: 
    budova technické vybavenosti (útulek pro zvířata) postavená na pozemcích p.č.6607 a p.č.6604 
(dosud nezapsaná v katastru nemovitostí)   
    budova č.e.311 postavená na pozemku p.č.6603/2                                    
                 
IV. Hřbitov, vše v katastrálním území Přerov:     
a) pozemek p.č.1873/8 o výměře 1.320 m² (zast. pl. a nádvoří)      
    pozemek p.č.1873/7 o výměře  2.130 m² (zast. pl. a nádvoří)      
    pozemek p.č.1873/23 o výměře 105 m² (zast. pl. a nádvoří)       
    pozemek p.č.1873/26 o výměře 32 m² (zast. pl. a nádvoří)     
    pozemek p.č.1873/27 o výměře 29 m² (zast. pl. a nádvoří)     
    pozemek p.č.1872 o výměře 190 m² (zast. pl. a nádvoří)     
    pozemek p.č.1873/4 o výměře 183 m² (zast. pl. a nádvoří)     
 
b) budovy včetně všech součástí a příslušenství: 
    budova č.p.2857 (obřadní síň) postavená na pozemku p.č.1873/8                                 
    budova č.p.709 (budova technické vybavenosti, garáže a vazárna květin) postavená na pozemku 
p.č.1873/7             
    budova bez čp/če (objekt občanské vybavenosti – prodejna květin) postavená na pozemku 
p.č.1873/4 
    budova bez čp/če (stavba občanské vybavenosti) postavená na pozemku p.č.1873/23 
    budova bez čp/če (garáž) postavená na pozemku p.č.1873/26 
    budova bez čp/če (garáž) postavená na pozemku p.č.1873/27 
    budova č.p.816 (budova technické vybavenosti) postavená na pozemku p.č.1872 
                                 
V. Skládka Žeravice, v katastrálním území Žeravice a Čekyně: 
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a) pozemek p.č.1537/1 o výměře 2.216 m² (orná půda)                   
    pozemek p.č.1537/2 o výměře 17 m² (ostatní plocha)             
    pozemek p.č.1537/3 o výměře 102 m² (ostatní plocha)             
    pozemek p.č.1537/4 o výměře 212 m² (orná půda)                   
    pozemek p.č.1535 o výměře 380 m² (ostatní plocha)            
    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)                   
    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), vše v k.ú. Žeravice, 
 
b) pozemek p.č. 1222 o výměře 6.250 m² v k.ú. Čekyně                
 
 c) budovy včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú.Žeravice: 
    budova bez čp/če (třídírna komunálního odpadu) postavená na pozemku p.č.1538/9 (dosud 
nezapsaná v katastru nemovitostí)                                                                       
    budova bez čp/če (vrátnice) postavená na pozemcích p.č.1535, p.č.1538/10 a p.č.1538/2 (dosud 
nezapsaná v katastru nemovitostí) 
    budova bez čp/če (garáž) postavená na pozemcích p.č.1538/1 a p.č.1538/10 (dosud nezapsaná v 
katastru nemovitostí) 
                                                                                                                 
VI. Areál Technických služeb města Přerova, vše v katastrálním území Přerov: 
a) pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový polán nebo jiný podklad (GP) p.č.       
6580 o výměře 2.500 m²                                                         
    pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový polán nebo jiný podklad (GP)  p.č. 
6581 o výměře 50 m²                            
    pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový polán nebo jiný podklad (GP)  p.č. 
6577/1 o výměře 8.500 m²                    
    pozemek p.č.6577/184 o výměře 143 m²  (zast. pl. a nádvoří)    
    pozemek p.č.6577/178 o výměře 178 m² (zast. pl. a nádvoří)     
    pozemek p.č.6577/119 o výměře 19 m² (zast. pl. a nádvoří)     
    pozemek p.č.6577/175 o výměře 1.152 m² (zast. pl. a nádvoří)     
    pozemek p.č.6577/176 o výměře 871 m² (zast. pl. a nádvoří)     
               
b) budovy včetně všech součástí a příslušenství: 
    budova č.p.3165 (jiná stavba – administrativní budova) postavená na pozemku p.č.6577/177 
    budova bez čp/če (jiná stavba - sklad olejů) postavená na p.č.6577/183               
    budova bez čp/če (jiná stavba – technická vybavenost) na pozemku p.č.6577/178  
    budova bez čp/če (jiná stavba) na pozemku p.č.6577/184   
    budova bez čp/če (garáž) na pozemku p.č.6577/119 
    budova bez čp/če (garáž) na pozemku p.č.6577/123                                            
    budova bez čp/če (jiná stavba - sklady) na pozemku p.č.6577/175                    
    budova bez čp/če (garáž – dílny) na pozemku p.č.6577/176                              
                
VII. Veřejná WC, vše v katastrálním území Přerov: 
a) nám. Žerotínovo: 
     jiný nebytový prostor č.641/103 v objektu bydlení čp. 641, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
postaveném na pozemku p.č.78 (zast.pl.a nádvoří) o výměře 506 m² a podíl id.1701/137821 na 
společných částech budovy č.p.641 a pozemku p.č.78       
  
b) ul. Tovární (autobusové nádraží): 
    pozemek p.č.1019/8 o výměře 33 m² (zast. plocha a nádvoří)      
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    budova bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) na pozemku  p.č.1019/8                            
 
VIII. Tržní místa: 
Čechova ul. (u OD Prior)  10 míst na pozemcích p.č.1961/1 a p.č.1961/2 
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.2787/1 
9. května                             2 místa na pozemku p.č.5734/1 
9. května (u hřbitova)         3 místa na pozemku p.č.5307/359 
 
IX. 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 
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. 
 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.7.2008 do 31.12.2008. Nájemné bude činit 
5.073.700,- Kč (tj. 50% ročního účetního odpisu pronajímaného majetku). Účelem nájmu je využití 
předmětu nájmu pro provozování podnikatelských činností nájemce, které jsou uvedeny ve 
společenské smlouvě nájemce a zapsány jako předmět podnikání nájemce v obchodním rejstříku. 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem movitých věcí ve vlastnictví Statutárního města 

Přerova mezi Statutárním městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., 
IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02. Soupis movitých 
věci jako předmětu nájmu je s ohledem na jeho rozsah uveden v důvodové zprávě usnesení. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.7.2008 do 31.12.2008. Nájemné bude 
činit 2.405.500,-Kč (tj. 50% ročního účetního odpisu pronajímaného majetku). Účelem nájmu 
je využití předmětu nájmu pro provozování podnikatelských činností nájemce, které jsou 
uvedeny ve společenské smlouvě nájemce a zapsány jako předmět podnikání nájemce v 
obchodním rejstříku . 

 

1383/36/6/2008 Nájem a výpůjčka nemovitých věcí v 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 uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 4810 ost.pl. o výměře 95 m2 

v k.ú. Přerov mezi Statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a manželi L. a M.D. 
(jako nájemcem). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 4.2.2023.Účelem nájmu 
je zřízení předzahrádky s občerstvením. Roční nájemné bude činit celkem 19.000,- Kč, t.j. 
200,- Kč/m2 a bude hrazeno od prvního dne měsíce následujícího po uplynutí 24 měsíců od 
uzavření nájemní smlouvy. Nájemce se zavazuje, že nejpozději do 2 let od uzavření nájemní 
smlouvy provede terénní a stavební úpravy na pozemku pro umístění předzahrádky s 
občerstvením a to na své náklady    a po ukončení doby trvání nájemního vztahu nebude po 
pronajímateli požadovat náhradu takto vynaložených nákladů. V případě nedodržení této 
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podmínky bude toto důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele a 
nájemce bude povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč, 

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 4810 ost.pl. o výměře 75 m2       
a část pozemku p.č. 4811 ost.pl. o výměře 65 m2 oba  v k.ú. Přerov mezi Statutárním městem 
Přerov (jako půjčitelem) a manželi L. a M.D. (vypůjčitelem). Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu určitou do 4.2.2023. Účelem výpůjčky je vybudování a provozování zázemí 
pro rekreační sportovce a vybudování nájezdové plochy pro vozíčkáře. Půjčitel se zavazuje 
nejpozději do 2 let od uzavření smlouvy o výpůjčce provést terénní a stavební úpravy na 
pozemcích pro účely výpůjčky a to na své náklady a po skončení doby trvání výpůjčky nebude 
po pronajímateli požadovat náhradu takto vynaložených nákladů.  

 

1384/36/6/2008 Záměr Statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
Statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6836/1 zahrada v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
1.   schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č.6836/1 zahrada o výměře   

360 m2  v k.ú. Přerov vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 23.3.1998, ve znění 
dodatků č. 1 ze dne 28.3.2001 a dodatku č. 2 ze dne 15.12.2003 uzavřené mezi Statutárním 
městem Přerovem, jako pronajimatelem a J.S. jako nájemcem ke dni 30.6.2008, 

 
2.   schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem části pozemku  p.č. 6836/1 zahrada          

o výměře 360 m2  v k.ú. Přerov žadateli (E.Š.). 

 

1385/36/6/2008 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: 
1. ruší své usnesení č. 1265/34/6/2008 ze dne 28.5.2008, kterým schválila  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. 

2. 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   41 m2  a  původní výše 
nájemného 8 124,- Kč/rok (t.j. 864,-  Kč/m2/rok)  na novou výši 41 000,- Kč/rok (t.j. 1 000,- 
Kč/m2/rok).  Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

1386/36/6/2008 Odstoupení od nájemní smlouvy č. 23-002-043-06 

Rada města Přerova po projednání schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy č. 23-002-043-06 
uzavřené dne 12.7.2006 mezi Statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a J.S. jako 
nájemcem, jejímž předmětem je úplatné přenechání do užívání nájemci části pozemku p.č. 27 o 
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výměře 24 m2 v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 28 o výměře 18m2    v k.ú. Přerov za účelem zřízení a 
celoročního provozování venkovní předzahrádky - restaurace. 

 

1387/36/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova - část 
pozemku p.č.2573/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku 
p.č.2573/1 (trvalý travní porost) o výměře 250 m2 v k.ú. Přerov, mezi Statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a p.Z.T. jako nájemcem. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu k zahrádkářským 
účelům. Roční nájemné činí 250,-Kč, tj. 1,-Kč/ m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 1.10. běžného roku.  

 

1388/36/6/2008 Podnájem nemovitých věcí v majetku Statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p.  691, příslušnému k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 779  v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním nebytových prostor v objektu k bydlení  
č.p. 691, příslušnému k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 779,  Husova 16 v k.ú. Přerov       
o výměře 87,27 m2  do podnájmu pro paní R.B., IČ: prozatím nepřiděleno, když nájemcem 
nebytových prostor  je   paní D.V.,  paní  R.P. a  paní V.V. 

 

1389/36/6/2008 Podnájem nemovitých věcí v  majetku Statutárního města Přerova –  
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p.190, příslušnému k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu             
k bydlení  č.p.190, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.3157/5, Kozlovská 2,    
o výměře  5 m2,  v  k.ú. Přerov do podnájmu pro paní Z.H., IČ: prozatím nepřiděleno,  když nájemcem 
nebytových prostor  jsou Jaroslav Hostaša, bytem Brodek u Přerova., Palackého 539, IČ: 73875473, 
Jana Klumpnerová, bytem Přerov I - Město, Bayerova 4, IČ: 73875465, Božena Maková, bytem 
Přerov I - Město,  Mervartova 10, IČ: 73875457, Františka Dorazilová, bytem Přerov I - Město, 
tř.17.listopadu 28, IČ: 73875449,  Eva Mašíčková, bytem Přerov I - Město, tř.17.listopadu 28, IČ: 
73875490, Marie Maršálková, bytem Přerov I - Město, Velká Dlážka 10, IČ: 73875589. 

 

1390/36/6/2008 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 uzavření smlouvy o výpůjčce  na část  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 mezi Statutárním městem 
Přerovem, jako půjčitelem  a  sdružením Cukrle, se sídlem Přerov I - Město, Osmek 11, IČ 22676660, 
jako vypůjčitelem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem 
vypůjčky je vybudování centra pro lidovou kulturu.  

 

1391/36/6/2008 Výpůjčka nemovité věci v majetku Statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 2167/1 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené 
30.4.1993 mezi městem Přerovem, jako půjčitelem  a Českým hydrometeorogickým ústavem, se 
sídlem Praha-Komořany, Na Šabatce 17, jako vypůjčitelem. Předmětem smlouvy je část pozemku p.č. 
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2167/1 ost.pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov. Účelem je umístění automatizované měřicí stanice  
znečištění ovzduší.  
Dodatkem se mění doba výpůjčky, kdy původní text: 
"Výpůjčka je sjednána na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců" 
se mění na : 
"Výpůjčka je sjednána na dobu určitou do 30.6.2023“. 
V ostatním se ujednání smlouvy nemění. 

 

1392/36/6/2008 Zřízení věcného břemene na  nemovitém majetku Statutárního města 
Přerova pozemku p.č. 5371/4  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 

Statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným z věcného břemene  a společností ČEZ 
Distribuce, a.s.  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425,  jako budoucím oprávněným  věcného 
břemene. 
Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene,  zřídit  a provozovat 
kioskovou trafostanici  DTS  na pozemku p.č. 5371/4 ost. pl. v k.ú. Přerov,   uložení  kabelové 
vedení  nízkého napětí  a umístění  přípojných skříní dle přiložené situace.  
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou do 60-ti  dnů ode dne, 
kdy budoucí oprávněný z věcného břemene obdrží  geometrický plán potvrzený příslušným  
Katastrálním úřadem a tento předloží budoucímu povinnému z věcného břemene. 
Geometrickým plánem bude  zaměřen rozsah věcného břemene  na  uvedených pozemcích  a 
znaleckým  posudkem bude stanovena výše  úhrady za zřízení věcného břemene. Oprávněný  z 
věcného břemene uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene, 

2. schvaluje záměr Statutárního města Přerova - nájem pozemku p.č. 5371/4 ost. pl. o výměře 
cca 10 m2 v k.ú. Přerov žadateli - společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ 27232425. 

 

1393/36/6/2008 Zřízení věcného břemene na  nemovitém majetku Statutárního města 
Přerova  v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi Statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným z věcného břemene a  Robertem 
Bučkem ,Topolová 419/1 Olomouc Slavonín, IČ 68928955 jako   budoucím oprávněným  věcného 
břemene (investorem stavby). 
     Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene,  zřídit  a provozovat stavbu 
inženýrských sítí a   uložit   na pozemku p.č 208/2 ostatní plocha, komunikace p.č.  213 ostatní plocha, 
komunikace  a p.č. 820 orná půda  vše v k.ú. Kozlovice u Přerova  inženýrské sítě a to: 
- vodovodní řád PVC DN80 v délce ccá 80 m, 
- deštovou kanalizaci BT 500 v délce ccá 80 m,   
- splaškovou kanalizaci  PVC 300 v délce ccá  102 m,   
- plynovodní řad STL 50 a STL 63 v celkové délce ccá 205 m,  
-  kabelové rozvody veřejného osvětlení,  
- kabelové vedení  nízkého napětí  a umístění  přípojných skříní dle přiložené situace pro 

napojení 13-ti novostaveb rodinných domků .  
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou do 60-ti  dnů 

ode dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží geometrický plán potvrzený 
příslušným  Katastrálním úřadem budoucímu povinnému  z věcného břemene. Geometrickým 
plánem bude  zaměřen rozsah věcného břemene  na  uvedených pozemcích  a znaleckým  
posudkem bude stanovena výše  úhrady za zřízení věcného břemene. Oprávněný  z věcného 
břemene uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene.   
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1394/36/6/2008 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.152/1, p.č.412/6 a p.č.434/3 
v k.ú. Lýsky, p.č.228/2, p.č.529 a ZE – PK p.č. 228 a p.č.234 v k.ú. 
Lověšice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatné zřízení věcného břemene ve prospěch 
Statutárního města Přerova spočívající v právu umístění a provozování stavby přechodu přes silnici: 
 
1.  na pozemcích p.č.152/1, p.č.412/6 a p.č.434/3 v k.ú. Lýsky, ZE – PK p.č.228 a p.č.234             

v k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví České republiky, ke kterým náleží příslušnost 
hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Praha, Na Pankráci 546/56,  

2.  na pozemcích p.č.228/2 a p.č.529 v k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví společnosti České 
dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Praha, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 

 
s tím, že před zahájením vlastní realizace staveb „Přerov – Lýsky, přechod přes silnici I/47“   a 
„Lověšice, přechod přes silnici I/55“ budou uzavřeny k těmto pozemkům smlouvy o budoucích  
smlouvách o zřízení věcného břemene. 

 

1395/36/6/2008 Prominutí smluvní pokuty  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
smluvní pokuty ve výši 50 %,  za nedodržení podmínky stanovené ve smlouvě o budoucí kupní 
smlouvě na část pozemku p.č. 507/1 ost. plocha  a část pozemku p.č. 4933 ost. plocha , oba v k.ú. 
Přerov o celkové výměře cca 600 m2, uzavřené  dne 22.6.2004 mezi Městem Přerovem jako budoucím 
prodávajícím a Ceving s.r.o., se sídlem Nábřeží PFB 15, 750 02 Přerov  jako budoucím kupujícím. 

 

1396/36/6/2008 Smlouva o vykonávání sjednaných činností mezi Statutárním městem 
Přerov a společností Technické služby města Přerov, s.r.o.  

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje uzavření smlouvy o vykonávání sjednaných činností mezi Statutárním městem 

Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Na hrázi 3165/17, 750 02, IČ 27841090, uzavřené dle ust. § 269 odst. 2 zákona č.513/1991 
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
od 1.7.2008 do 31.12.2008. Smlouva bude uzavřena úplatně za smluvenou cenu za 
vykonávání sjednaných činností ve výši 29.340.000,-Kč (včetně DPH), která se rovná výši 
nákladů spojených s vykonáváním sjednaných činností včetně přiměřeného zisku. Výše 
uvedená cena je rámcově a nezávazně členěna následujícím způsobem (částky včetně DPH): 
a) Útulek pro zvířata                                               772.500,- Kč,   
b) lesní majetek a honitba                                       434.000,- Kč, 
c) komunikace a čištění města                           10.820.000,- Kč, 
d) vodárenská zařízení                                            210.000,- Kč, 
e) veřejné osvětlení                                              6.884.500,- Kč, 
f) správa hřbitova, veřejná zeleň, veřejné WC, místní části,  Žebračka a park Michalov 
                                                                            10.219.000,- Kč. 
 
Za průběžné vykonávání svozu komunálního odpadu od fyzických osob dle zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, náleží společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. cena ve výši 13.382.000,-
Kč, a to za podmínky vedení evidence celkových nákladů na komunální odpad fyzických osob 
a samostatné vyčíslování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, včetně 
vyčíslení  tržeb na tento komunální odpad od fyzických osob ze strany společnosti Technické 
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služby města Přerova, s.r.o., a to v souladu se zákonem 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

2.    ukládá odboru majetku města, jeho správy a provozu a odboru životního prostředí 
specifikovat do 30.9.2008 podrobný rozsah sjednaných činností, na jejichž vykonávání bude 
uzavřena smlouva o vykonávání sjednaných činností mezi Statutárním městem Přerov a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Na hrázi 
3165/17, 750 02, IČ 27841090, dle bodu 1. tohoto usnesení.  

 

1397/36/6/2008 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Statutárním 
městem Přerov  a společností Technické služby města Přerova, s.r.o.     
a dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z 
obalů mezi Statutárním městem Přerov a společností EKO-KOM, a.s. 

Rada města Přerova po projednání:  
1. schvaluje  uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Přerov a společností Technické služby 

města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17, 
kterou statutární město Přerov smluvně zaváže společnost Technické služby města Přerova, 
s.r.o. jako provozovatele místa zpětného odběru elektrozařízení k plnění povinností 
Statutárního města Přerova vyplývajících ze smlouvy o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení, kterou dne 25.5.2007 uzavřely statutární město Přerov a společnost ASEKOL 
s.r.o., IČ 27373231, se sídlem Praha 4, Dobrušská 1/1797. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s účinností od 1.7.2008. 

 
2.  schvaluje uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Přerov a společností Technické služby 

města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17, 
kterou Statutární město Přerov smluvně zaváže společnost Technické služby města Přerova , 
s.r.o. jako provozovatele místa zpětného odběru elektrozařízení k plnění povinností 
statutárního města Přerova vyplývajících ze smlouvy o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení, kterou dne 13.6.2007 uzavřely Statutární město Přerov a společnost 
ELEKTROWIN a.s., IČ 27257843, se sídlem Praha 4, Michelská 300/60. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.7.2008. 

 
3.  schvaluje uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Přerov a společností Technické služby 

města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17, 
kterou Statutární město Přerov smluvně zaváže společnost Technické služby města Přerova, 
s.r.o. jako provozovatele místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z 
domácností k plnění povinností statutárního města Přerova vyplývajících z dohody 
č.O/2006/118 o spolupráci a zřízení zpětného odběru použitých světelných zdrojů 
pocházejících z domácností, kterou dne 29.6.2006 uzavřely statutární město Přerov a 
společnost EKOLAMP s.r.o., IČ 27248801, se sídlem Praha 10, Korytná 47/3, ve znění 
dodatku - změny dohody ze dne 25.5.2007. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
účinností od 1.7.2008. 

 
4.  schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

mezi Statutárním městem Přerov a společností EKO-KOM, a.s., IČ 25134701, se sídlem Praha 
4, Na Pankráci 1685/17, ze dne 12.12.2005 ve znění dodatku č.1 ze dne 12.12.2005, kterým 
Statutární město Přerov pověří plněním svých povinností stanovených smlouvou o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., 
IČ 27841090, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17. Dodatek bude uzavřen na 
dobu neurčitou s účinností od 1.7.2008. 
 

 



 31 

1398/36/6/2008 Mandátní smlouva mezi Statutárním městem Přerov a společností 
Technické služby města Přerov, s.r.o. na vykonávání činností 
spojených s provozováním a správou veřejných pohřebišť v Přerově, 
Předmostí, Čekyni, Dluhonicích, Lověšicích, Henčlově   a Penčicích 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy dle ust. § 566 zákona 
č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi Statutárním městem Přerov 
jako mandantem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov           
I-Město, Na hrázi 3165/17, 750 02, IČ: 27841090 jako mandatářem. Obsahem smlouvy bude závazek 
mandatáře zajišťovat pro mandanta činnosti spojené s provozováním a správou veřejných pohřebišť    
v Přerově, Předmostí, Čekyni, Dluhonicích, Lověšicích, Henčlově a Penčicích. Za zajišťování činností 
bude mandatáři náležet odměna, která bude součástí ceny za vykonávání sjednaných činností 
stanovené ve smlouvě o vykonávání sjednaných činností mezi Statutárním městem Přerov                     
a společností Technické služby města Přerova. Smlouva bude uzavřena od 1.7.2008 na dobu neurčitou. 

 

1399/36/7/2008 Nařízení města Přerova č.  /2008, kterým se mění nařízení města 
Přerova č. 3/2002, tržní řád, ve znění nařízení města Přerova č. 5/2002, 
č. 5/2003, č. 2/2004 a č. 2/2006 

Rada města Přerova po projednání vydává nařízení města Přerova č.  /2008, kterým se mění nařízení 
města Přerova č. 3/2002, tržní řád, ve znění nařízení města Přerova č. 5/2002, č. 5/2003, č. 2/2004        
a č. 2/2006 včetně provedené úpravy. 

 

1400/36/7/2008 Poskytnutí dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
na území města Přerova 

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

v roce 2008 ve výši 19.500,-- Kč na obnovu fasády, vč.říms, atiky, soklové části, a výměnu 
poškozených klempířských prvků vily Máchova 11, ležící na pozemku p.č. 4645, k.ú. Přerov, 
a to mezi Statutárním městem Přerovem a Z.M. a M.M.; 

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

v roce 2008 ve výši 70.000,-- Kč na restaurování sochařské výzdoby kaple P.Marie Bolestné, 
Přerov, ležící na pozemku p.č.1, k.ú. Přerov, a to mezi Statutárním městem Přerovem               
a Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, zastoupenou P. Mgr. 
Pavlem Hofírkem, IČ 45180199; 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

v roce 2008 ve výši 70.000,-- Kč na obnovu fasády věže, vč. provedení nových klempířských 
prvků a odstranění poškozených vnějších omítek farního kostela sv.Maří Magdalény, ležící    
na pozemku p.č.25, k.ú. Předmostí, a to mezi Statutárním městem Přerovem a 
Římskokatolickou farností Přerov - Předmostí, se sídlem Přerov-Předmostí, Tyršova 38/3, 
zastoupenou P. Mgr. Pavlem Hofírkem, IČ 45180202. 

 

1401/36/7/2008 Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – 
pověření poradenské společnosti 

Rada města Přerova po projednání pověřuje společnost RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, 615 00   
Brno, IČ 25533843 k zajištění kompletního servisu v přípravě zadávacích podmínek výběrového řízení 
na provozovatele MHD 
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Kontrolní termín: 31.12.2008 
 

1402/36/7/2008 Prodej nepotřebného movitého majetku, víceúčelové jeviště, ve 
vlastnictví příspěvkové organizace Služby města Přerova 

 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí prodej nepotřebného movitého majetku               
ve vlastnictví příspěvkové organizace Služby města Přerova.  

 

1403/36/7/2008 Zahraniční pracovní cesta - Cuijk ( Nizozemské království ) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace Magistrátu města 
Přerova ve složení Oldřiška Sedláčková, Ing. Jiří Mašek, Mgr. Bohuslav Přidal, MUDr. Eva 
Šenkýřová. Cesta se uskuteční ve dnech 10.-14.7.2008 do partnerského města Cuijk.  

 

1404/36/7/2008 Zahraniční pracovní cesta 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu Hany Růžičkové do Itálie, 
která se uskuteční ve dnech 6.7. - 12.7.2008. 

 

1405/36/7/2008 Zahraniční pracovní cesta - Dny Ozimku - změna složení delegace 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu ve složení delegace Statutárního města Přerova   
na zahraniční pracovní cestu na Dny Ozimku,  které se uskuteční ve dnech 27.-29. června 2008, 
schválené usnesením Rady města na 34. zasedání konaném 28 5. 2008, kdy Ludmilu Tomaníkovou 
nahrazuje Ing. Marta Valenčíková. Ostatní členové delegace jsou beze změny. 

 

1406/36/7/2008 Zahraniční pracovní cesta do Cuijku – rozšíření delegace 

Rada města Přerova po projednání schvaluje v souladu s usnesením Rady města č.j. 1303/34/7/2008 
rozšíření delegace Statutárního města Přerova na zahraniční pracovní cestu do Cuijku, která se 
uskuteční ve dnech 15.-18. července 2008 o Mgr. Ivanu Bezroučkovou. 

 

1407/36/7/2008 Prohlášení o partnerství a Čestné prohlášení partnera v projektu 
„Zvyšování a rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků (EVVO, 
OČMS, spolupráce se Statutárním městem Přerov na sportovních 
akcích)“ – Obchodní akademie Přerov 

Rada města Přerova po projednání pověřuje primátora města Přerova potvrzením Prohlášení               
o partnerství a Čestného prohlášení partnera v projektu „Zvyšování a rozvoj znalostí, schopností           
a dovedností žáků (EVVO, OČMS, spolupráce se Statutárním městem Přerov na sportovních akcích)“ 
– předloženého subjektem Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Přerov, Bartošova 24, IČ 61985996. 

 

1408/36/7/2008 Návrh smlouvy o partnerství – Hotel Jana, a.s. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství mezi Statutárním 
městem Přerov a subjektem Hotel Jana, a.s Koliby 2, Přerov, IČ 25399730. 

 

1409/36/7/2008 Jednací řád Rady města Přerova 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje předložený Jednací řád Rady města Přerova. 
 

1410/36/7/2008 Schválení výzvy k podání nabídky na dodávku serverové výpočetní 
techniky  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na pořízení 2 ks serverů 

IBM a 1. části diskového pole k těmto serverům 
 
2. schvaluje vyzvané obchodní společnosti: 
 AutoCont CZ a.s.,  
 IČO 47676795,  
 Ostrava - Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ 70200  
  
 VAHAL, s.r.o. 
 IČO 49975714, 
 Prostějov, Vrahovická 56c, PSČ 79811 
 
 NWT Computer s.r.o. 
 I ČO 63469511 
 Hulín, nám. Míru 1217, okres Kroměříž, PSČ 76824 
 
 MERIT GROUP a.s. 
 IČO 64609995 
 Olomouc, Březinova 136/7, PSČ 77200 
 
 Dimension Data Czech Republic s.r.o. 
 IČO 26915243 
 Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 11000 
 
3. schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi 
 Mgr. Josef Kulíšek          náhradník Elena Grambličková 
 Ing. Jiří Bakalík   náhradník Ing. Jiří Lajtoch 
 Ing. Kolařík    náhradník  Ing. Jiří Draška  
 Ing. Marcela Herbríková  náhradník  Ing. Alena Klementová 
 Ing. Ján Gocník   náhradník Kamil Václavík  
 Ing. Dan Hos   náhradník Lukáš Pálka 

Ing. Miloš Adam   náhradník RNDr. Libuše Otčenášková 
 

4. pověřuje zajištěním předmětné akce, včetně podpisu smlouvy, Mgr. Drahomíru Dučákovou, 
vedoucí Kanceláře tajemníka  

 

1411/36/7/2008 Návrh na odvolání pana Ing. Pavla Suchánka z funkce ředitele 
příspěvkové organizace Technické služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává dnem 30. 6. 2008 pana Ing. Pavla Suchánka z funkce ředitele příspěvkové 

organizace Technické služby města Přerova, 
 
2. vyslovuje poděkování panu Ing. Pavlu Suchánkovi za dlouholetou práci pro příspěvkovou 

organizaci Technické služby města Přerova. 
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1412/36/7/2008 Návrh na přiznání mimořádné odměny panu Ing. Pavlu Suchánkovi, 
řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje návrh na přiznání mimořádné odměny ve smyslu § 134 
zákoníku práce panu Ing. Pavlu Suchánkovi, řediteli příspěvkové organizace Technické služby města 
Přerova v rozsahu, uvedeném v důvodové zprávě a v rámci stanoveného objemu prostředků na platy 
TSMP pro rok 2008. 

 

V Přerově dne 26. června 2008 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                       Bc. Ivo Kropáč 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 


