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USNESENÍ z 38. schůze Rady města Přerova konané dne 20.8.2008 

 

1489/38/1/2008 Program 38. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 38. schůze Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2008, 
 
2. schvaluje MUDr. Vladimíra Vosmanského ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze Rady 

města Přerova. 
 

1490/38/2/2008 Rozhodnutí o zrušení společnosti 

Rada města Přerova po projednání rozhodla podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění všech provedených změn ve věci statutárního města 
Přerov jako jediného společníka obchodní společnosti BIOPLYN s.r.o. se sídlem Přerov, Na hrázi 17, 
PSČ 750 11, IČ: 640 86 623, na jehož základním kapitálu ve výši 100.000,- Kč se podílí svým 
splaceným vkladem ve stejné výši, takto: 
Statutární město Přerov jako jediný společník obchodní společnosti BIOPLYN s.r.o. při výkonu 
působnosti valné hromady podle ustanovení § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku ve znění provedených změn zrušuje podle § 68 odst. 3 písm. c) obchodního zákoníku za 
použití ustanovení § 70 obchodního zákoníku obchodní společnost BIOPLYN s.r.o. se sídlem Přerov, 
Na hrázi 17, PSČ 750 11, IČ : 640 86 623, dnem přijetí tohoto rozhodnutí s likvidací.  
Společnost vstupuje do likvidace ke dni svého zrušení. 
Po dobu likvidace bude obchodní společnost užívat firmu společnosti BIOPLYN s.r.o. s dovětkem    
„v likvidaci“. 
Likvidátorem je jmenována Ing. M.H. 
Likvidátor bude za společnost podepisovat tak, že ke znění její firmy s dovětkem připojí svůj 
vlastnoruční podpis. 

 

1491/38/3/2008 Kontrola usnesení č. 809/27/4/2008  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o běžném účtu 
uzavřené dne 25. 7. 2008 mezi statutárním městem Přerov a Českou národní bankou, Na Příkopě 28, 
115 03, Praha 1, IČ 48136450. 

 

1492/38/3/2008 Informace o smluvních vztazích  v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem  za období 1. 4. 2008 – 30. 6. 2008 

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

odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 21/06 – Organizační řád 
Magistrátu města Přerova,  za období 1. 4. 2008 – 30. 6. 2008 dle důvodové zprávy. 

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

zřízené městem Přerovem za období 1. 4. 2008 – 30. 6. 2008 dle důvodové zprávy. 
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1493/38/3/2008 Návrh na změnu v personálním obsazení kontrolního výboru 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova v souladu s §84 
odst. 2 písm. l)  
 
1. odvolat na základě vlastní žádosti z funkce člena kontrolního výboru Alenu Vaško , 
 
2. zvolit jeho členem  Danu Dobýškovou. 

 
1494/38/3/2008 Návrh na změnu v personálním obsazení Komise pro cestovní ruch, 

kulturu a kulturní památky 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává na základě §102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů na vlastní žádost Ivana Němečka z členství v Komisi pro cestovní ruch, 
kulturu a památkovou péči,  

 
2. jmenuje  členem této komise Ing. Karla Jačko, to vše s účinností od 1.9.2008. 

 

1495/38/4/2008 Trafostanice DTS – Zimní stadion – schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veškerých prací nutných k úplnému 

dokončení stavby „Trafostanice DTS91384-Zimní stadion“. Nejnižší nabídková cena byla 
předložena  od společnosti MSEM a.s., Collo louky 126, 738 02 Frýdek Místek, IČ 646 10 
080 za nabídkovou cenu 1 324 946,-  Kč vč. DPH. 

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

a.s., Collo louky 126, 738 02 Frýdek Místek, IČ 646 10 080 za nabídkovou                         
cenu 1 324 946,-  Kč vč. DPH. 

 

1496/38/4/2008 MS OFFICE 2007 Standard – schválení nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci dodávky 75 ks licencí MS OFFICE 2007 

Standard s možností downgrade na 2003. Nejnižší nabídková cena byla předložena                
od společnosti AutoCont CZ a.s. a.s. se sídlem Nemocniční 12, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČ 476 76 795  za nabídkovou cenu 541 926,-- Kč vč. DPH. 

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

AutoCont CZ a.s. a.s. se sídlem Nemocniční 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,             
IČ 476 76 795  s nabídkovou cenou 541 926,-- Kč vč. DPH. 
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1497/38/4/2008 PC bez monitoru – schválení nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje uchazeče ComIT services s.r.o. se sídlem Jarošova 11, 669 02 Znojmo,                    

IČ 276 77 397 ze zadávacího řízené na dodávku 75 ks PC bez monitoru z důvodu nesplnění 
požadovaných podmínek konfigurace PC. 

 
2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci dodávky 75 ks PC bez monitoru. 

Nejnižší nabídková cena byla předložena  od společnosti AutoCont CZ a.s. a.s. se sídlem 
Nemocniční 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 476 76 795  za nabídkovou           
cenu 957 384,70  Kč vč. DPH. 

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

AutoCont CZ a.s. a.s. se sídlem Nemocniční 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,            
IČ 476 76 795  s nabídkovou cenou 957 384,70  Kč vč. DPH. 

 

1498/38/4/2008 Regenerace panelového sídliště Přerov - Předmostí, (G13, G16) -         
5. etapa – schválení jednacího řízení bez uveřejnění 

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

Regenerace panelového sídliště Přerov - Předmostí, (G13, G16) - 5. etapa, stavební úpravy 
parkovací plochy pod Skalkou a prostorová úprava ul. Prostějovská a ul. M.Horákové              
v Přerově – Předmostí,  které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich 
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební 
práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací v souladu s ustanovením § 21 
odst. (1) písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) jednacím řízením 
bez uveřejnění. 

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

uveřejnění.  
 
3. schvaluje vyzvaného zájemce, INSTA Olomouc s.r.o. IČ 253 74 311 
 
4. ustanovuje komisi pro jednání se zájemcem o podmínkách plnění veřejné zakázky ve složení: 

Komise investiční  Rady města Přerova. 
 

1499/38/4/2008 Radnice na Horním náměstí - uzavření smlouvy o dílo 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření „Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace - Radnice na Horním 

náměstí v Přerově – stavební úpravy“ mezi statutárním městem Přerovem a zhotovitelem 
projekční kanceláří Printes Atelier, Mostní 11a, Přerov, IČO: 25391089. Předmětem smlouvy 
je projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti v celkové ceně 
738 500,- Kč, tj. 878 815,- Kč s 19 % DPH dle předložené cenové nabídky. 

 
2. konstatuje , že 1. bod tohoto usnesení bude realizován pouze za předpokladu převodu budov 

č. p. 11 a č. p. 12 na Horním náměstí do majetku města Přerova a při zajištění finančních 
prostředků na projektovou dokumentaci. 
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1500/38/4/2008 Vyhlášení veřejné zakázky na generálního zpracovatele žádostí              
o dotace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na generálního zpracovatele žádostí o dotace z EU na 

projekty města v programovacím období 2007-2013 
 
2. pověřuje společnost CPS consulting,s.r.o. Praha, IČ 27391566 k provedení zadavatelských 

činností dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr generálního 
zpracovatele žádostí o dotace, v případě, že cena nepřekročí 100 tis. Kč vč. DPH. 

 

1501/38/4/2008 Anketa k Přerovským listům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí publikování ankety zaměřené na obsahovou náplň Přerovských listů              

v říjnovém vydání zmíněného periodika a to pod vedením odboru rozvoje za spolupráce          
s redakční radou Přerovských listů, 

 
2. ukládá Kanceláři primátora, aby anketní dotazy byly zveřejněny na webových stránkách 

města Přerova. 

Kontrolní termín: 30.09.2008 

 

1502/38/4/2008 Zapojení Statutárního města Přerova do projektu Cestování časem 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zapojení Statutárního města Přerova do projektu Cestování časem v rámci  OP  

Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko, 
 
2. schvaluje zastoupení města Přerova v pracovní skupině zajišťující přípravu projektu              

na podporu Česko – Polské spolupráce Mgr. Elenou Grambličkovou, 
 

3. ukládá vedoucímu Odboru rozvoje zajistit technickou připravenost projektu, včetně návrhové 
studie, za podmínky zajištění finančních prostředků z rozpočtu města. 

Kontrolní termín: 31.12.2008 

 

1503/38/4/2008 Integrovaný plán rozvoje města Přerov - Jih - schválení zadávacího 
řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky dle §18 zák.č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,           

v platném znění, na zpracovatele Integrovaného plánu rozvoje města Přerov-Jih. 
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2. schvaluje vyzvané zpracovatele. Jedná se o společnosti: 
 
 obchodní společnost, dodavatel  IČ 
1 Artman consulting s.r.o. 26859335 
2 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy 64631109 
3 RENARDS, s.r.o 25327275 
4 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 47673168 
5 MEPCO, s.r.o. 27143643 
6 Deloitte BPO a.s. 27160831 
 
 
3.  schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
- Mgr. Josef Kulíšek, náměstek primátora 
- Mgr. Šárka  Krákorová Pajůrková, náměstkyně primátora 
- Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru rozvoje 
- Ing. Hana Mikulová, Odbor rozvoje 
- Ing. Martina Jemelková, Odbor rozvoje 
- Eva Divinová, vedoucí Odboru SSZ 
- Bc. Jana Žouželková, Odbor SSZ 
- Bc. Pavel Štěpán, Odbor SSZ 
- Bc. Richard Kořínek, Člověk v tísni o.p.s 
- Mgr. Martin Navrátil, PhD., Úřad vlády České republiky 
- Antonín Čechák, ředitel DSMP 
- Bc. Jaroslav Čermák, člen Rady města Přerova 

 

1504/38/4/2008 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu     
s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši 32 978,- Kč žadateli  panu   
MUDr. P.M. na vybudování domovní čistírny odpadních vod pro novostavbu rodinného domu na 
pozemku p.č. 694 v k.ú. Čekyně, v ul. Slunečná. 

 

1505/38/4/2008 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu   
s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši 37.829,- Kč manželům               
Ing. M. a H.K. na vybudování domovní čistírny odpadních vod pro novostavbu rodinného domu na 
pozemku p. č. 4643/4 v k.ú. Přerov, v ul. Za Mlýnem. 

 

1506/38/4/2008 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu   
s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši 374.182,- Kč panu Romanu 
Klimkovi, Komenského 41, Přerov I – Město, 750 02, IČ 47182105, na vybudování vjezdu na 
parkoviště a inženýrských sítí - přeložky VN a NN na pozemcích p.č. 4394/80 a 4394/1 v k.ú. Přerov.  
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Uvedená technická infrastruktura bude vybudována pro novostavby 2 bytových domů v ulici 
Seifertova v Přerově na pozemku p.č. 4394/80  v k.ú. Přerov. 

 

1507/38/4/2008 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 1036/32/3/2008, schválené na 32. schůzi Rady města Přerova dne 

23.4.2008, kterým byl podán návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s přijatým 
Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši 505.097,- Kč – na prodloužení 
kanalizace splaškové a dešťové žadatelům  panu Ing. R.B., paní L.H. a panu P.H., panu J.M. a 
panu L.V. Vybudování technické infrastruktury je určeno pro novostavby 4 rodinných domů 
na pozemcích p.č. st. 500/4, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2, 507 a 509, vše v k.ú. Újezdec u 
Přerova, v ul. Větrná. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 325/14/6/2008 ze dne 

28.4.2008, kterým bylo schváleno v souladu s přijatým Programem podpory výstavby 
technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické 
infrastruktury v celkové výši 505.097,- Kč – na prodloužení kanalizace splaškové a dešťové 
žadatelům  panu Ing. R.B., paní L.H. a panu P.H., panu J.M. a panu L.V. Vybudování 
technické infrastruktury je určeno pro novostavby 4 rodinných domů na pozemcích p.č. st. 
500/4, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2, 507 a 509, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, v ul. Větrná. 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s přijatým Programem 

podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na 
výstavbu technické infrastruktury v celkové výši 319.790,- Kč – na prodloužení kanalizace 
splaškové žadatelům  panu Ing. R.B., paní L.H. a panu P.H., panu J.M. a panu L.V. 
Vybudování technické infrastruktury je určeno pro novostavby 4 rodinných domů na 
pozemcích p.č. st. 500/4, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2, 507 a 509, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, 
v ul. Větrná. 

 

1508/38/4/2008 Dokumentace pro územní řízení I/55 Přerov – uzavření dodatku č. 4 
smlouvy o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje : 
 
1. uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 05 014 046 07 mezi statutárním městem Přerovem a 

zhotovitelem MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Praha, IČ: 485 88 733. Dodatek 
upravuje cenu na 1 615 663 Kč včetně DPH a termín dokončení plnění takto: odevzdání 
dokumentace pro územní řízení vč. inženýrské činnosti v termínu do 20.10.2008. 

 
2. následující rozpočtové opatření: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ Název rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3639 5 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 

(projektová dokumentace 
942,5 - 133,3 809,2 

  Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) 2 923,1 + 133,3 3 056,4 

 

1509/38/4/2008 Dopravní stavby – schválení dodatku  
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi  Statutárním městem 

Přerovem a společností Stavby silnic a železnic, a.s.. se sídlem Národní třída 10, 1131 Praha 1, 
IČ 452 74 924  na úpravu předmětu a ceny plnění. Z předmětu plnění odstraňuje provádění 
následné stavební údržby a cena plnění se upravuje na nabídkovou cenu 89 784 758,- Kč (106 
843 862,- Kč vč. DPH) 

 
2. bere na vědomí zápis z jednání ve věci investiční akce komunikace Přerov Čekyně - Borošín 
 
3. ukládá vedoucímu Odboru rozvoje Ing. Pavlu Galovi vybrat ještě externí technický dozor 

stavby na investiční akci komunikace Přerov Čekyně - Borošín. 

Kontrolní termín: září 2008 

 

1510/38/5/2008 Akcie společnosti Kabelová televize Přerov, a. s. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje cenu 1 akcie společnosti Kabelová televize Přerov, a. s., IČ 47672099,                    

ve vlastnictví statutárního města Přerova, za kterou bude nabídnuta k úplatnému převodu,      
ve výši 179 674,- Kč, 

 
2. ukládá primátorovi oslovit s nabídkou úplatného převodu akcií ostatní akcionáře společnosti 

Kabelová televize Přerov, a. s., a to v souladu s platnými stanovami společnosti, za cenu dle 
bodu 1) tohoto usnesení.   

Kontrolní termín: 12.09.2008 
 

1511/38/5/2008 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 
2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 

a) bere na vědomí  
 

• rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 2008. 
 

• Celkové příjmy (včetně financování a fondů) statutárního města Přerova za I. pololetí 
  jsou plněny na 47,0 %, tj. 533 608 069,96 Kč. 
 

• Celkové výdaje (včetně financování a fondů) statutárního města Přerova za I. pololetí 
  jsou čerpány na 40,9 %, tj. 464 863 083,34 Kč. 
b) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o hospodaření 

společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Teplo Přerov, a. s. a Kabelová televize 
Přerov, a. s. za rok 2007. 

 

1512/38/5/2008 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova     
na rok 2009 a Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2009 a Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu.  
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1513/38/5/2008 Rozpočtové opatření č. 10 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 
 
2. pověřuje při výkonu pravomoci jediného akcionáře společnosti Teplo Přerov, a. s., v souladu 

s ust. § 102 odst. 2, písm. c), zák. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto společnost 
komplexní realizací investiční akce "Stavební úpravy letního bufetu v plaveckém areálu p. č. 
4327, ul. Brabansko, Přerov", 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu dle 

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

1514/38/5/2008 Rozpočtové opatření č. 10 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu za podmínky obdržení 
"Rozhodnutí o poskytnutí dotace"  k akci č. 114051 8076 vydaného Ministerstvem vnitra České 
republiky: 
 
Příjmová část rozpočtu 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

    rozpočet      
po úpravě 

 4216 11 Ostatní investiční přijaté 
transfery ze státního rozpočtu 

19 097,0* + 383,0 19 480,0 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

106 569,4* + 129,4 106 698,8 

*počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Výdajová část rozpočtu 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
    rozpočet      
po úpravě 

5311 8 Bezpečnost a veřejný pořádek  
 

2 717,1 + 512,4 3 229,5 

 

1515/38/5/2008 Rozpočtové opatření č. 10 - dodatek č. 2 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

106 698,8 * + 590,0 107 288,8 

 4222 11 Investiční přijaté transfery od 
krajů 

0,0 + 679,0 679,0 

 *počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3745 7 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
(úpravy veřejných prostranství aj.) 

4 670,0 + 590,0 5 260,0 
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2212 7 Silnice 3 710,0 + 679,0 4 389,0 

 

1516/38/5/2008 Prominutí pohledávky za Moravskou hasičskou jednotou - hasičský 
sbor ZO Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje prominutí smluvní pokuty v celkové výši 1.035,15Kč,     
z toho na smluvní pokutě ve výši 1.000,00 Kč a na úrocích z prodlení ve výši 35,15 Kč, za Moravskou 
hasičskou jednotou - hasičský sbor ZO Přerov, IČ 64989330, se sídlem Šířava 25, 750 02 Přerov,      
za pozdní předložení vyúčtování dotace poskytnuté podle Smlouvy o poskytnutí dotace                       
č. 01/015/017/07 ze dne 5. 11. 2007. 

 

1517/38/5/2008 Uzavření darovací smlouvy a smluv o zajištění reklamy - hody 2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 15.000,-- Kč mezi subjektem REGA 

Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Dr. Skaláka 1459/7, IČ 00533858 (jako 
objednatelem reklamy) a statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy), 

 
2. schvaluje uzavření darovací smlouvy  ve výši 10.000,-- Kč mezi EMOS spol. s. r.o., se sídlem 

Přerov, Přerov I - Město, Šířava 295/17, IČ 19014104 (jako dárcem) a statutárním městem 
Přerovem (jako obdarovaným),  

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 10.000,-- Kč mezi TCHAS, spol. 

s.r.o., se sídlem Ostrava, Poruba, Francouzská 6167, IČ 15504158 (jako objednatelem 
reklamy) a statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy),   

 
4. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  upravený 
rozpočet 

 rozpočtové 
     opatření 

     rozpočet      
po úpravě 

6409 2111 11 Příjmy z poskytování služeb        
a výrobků (oslavy) 

0,0 + 25,0 25,0 

6409 2321 11 Přijaté neinvestiční dary (oslavy) 
 

42,0 + 10,0 52,0 

 
 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ  upravený 

rozpočet 
rozpočtové 
opatření 

      rozpočet        
po úpravě 

6409 11 Ostatní činnosti j. n. (oslavy) 
 

5 724,8 + 35,0 5 759,8 

 

1518/38/5/2008 Žádost o poskytnutí finanční podpory - loutkové divadlo, mažoretky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. se neusnesla ve věci podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace 

ve výši 6.000,-- Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem 
Přerovem a subjektem Tělocvičná jednota Sokol, Přerov, Brabansko 2, IČ 61986364,            
na propagační materiál pro loutkové divadlo, 
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2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 7.000,-- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerovem a  Sdružením 
přátel Základní umělecké školy, tř. 17. listopadu 2, Přerov, IČ 45180318, na částečnou úhradu 
nákladů spojených s účastí na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu, 

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

opatření 
      rozpočet       
po úpravě 

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

484,8* - 7,0 477,8 

3429 1 Ostatní zájmová činnost               
a rekreace 

114,0 + 7,0 121,0 

*počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

1519/38/5/2008 Zrušení ceníku na pronájem pódia 

Rada města Přerova po projednání ruší dnem 20.8.2008 Ceník na pronájem pódia NIVTEC, který byl 
schválen Radou města Přerova na její schůzi  dne 7.5.2008 pod poř. číslem 1134/33/4/2008. 

 

1520/38/6/2008 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – nadstandardní 
pedagogické služby 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 

a) neschválit změnu usnesení č. 237/11/7/2007, bod 2, z 11. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova konaného dne 10. 12. 2007 tak, že stávající text: 

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

b) vzít na vědomí, že Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 předložila 
Olomouckému kraji  grantový projekt „Otevřená škola“, se kterým se uchází o 
finanční podporu z  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a 
žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Bližší konkretizace 
projektu je uvedena v důvodové zprávě. 

 
2. se neusnesla ve věci záměru financovat z rozpočtu statutárního města Přerova náklady 

Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 v období 9/2010 až 8/2015 spojené s udržitelností 
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grantového projektu „Otevřená škola“ pod podmínkou, že jmenovaná škola získá finanční 
podporu z dotačního titulu uvedeného v bodě 2 tohoto usnesení. 

 

1521/38/6/2008 Úprava platu ředitelky Zařízení školního stravování Přerov, 
Kratochvílova 30 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 10. 2008 úpravu platu paní Haně 
Ondrášové, ředitelce Zařízení školního stravování  Přerov, Kratochvílova 30 v rozsahu a ze zdrojů dle 
důvodové zprávy. 

 

1522/38/6/2008 ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV - poskytnutí účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 
70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28, na dopravu jezdců klubu Adama a Pavla 
Procházkových na finálový závod Mistrovství světa v biketrialu, které se bude konat             
23. - 24. srpna 2008 v Japonsku         

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

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409 
 

 Ostatní činnosti j.n. 
(rada, zastupitelstvo) 

539,8 - 15,0 524,8 

3419 
 

6 Ostatní tělovýchovná činnost 75,0 + 15,0 90,0 

 

1523/38/6/2008 TJ SPARTAK PŘEROV - poskytnutí účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se 
sídlem Přerov, Bezručova 4, na sportovní činnost oddílu sálové cyklistiky v roce 2008.    

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

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

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

524,8* - 25,0 499,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

90,0* + 25,0 115,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

1524/38/6/2008 Moravská hasičská jednota, hasičský sbor Přerov - poskytnutí účelové 
dotace 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace   

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Moravská hasičská jednota - hasičský sbor 
Přerov, IČ: 75063841, se sídlem Přerov, Šířava 25, na úhradu dopravy hasičského družstva 
žen na Mistrovství republiky v hasičském sportu, které se bude konat 13. září 2008                   
v Ivančicích u Brna,   

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

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

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

489,8* - 5,0 484,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

125,0* + 5,0 130,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

1525/38/6/2008 Rok s pohybem - poskytnutí účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace subjektu Rok s pohybem, IČ: 26547112, se sídlem Olomouc, Zikova 16, na výuku 
lyžování a snowboardingu pro děti z přerovských mateřských a základních škol konanou v lednu a 
únoru 2008.          

 

1526/38/6/2008 Sportovní klub Žeravice - poskytnutí účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 900 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se 
sídlem Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, na úpravu víceúčelového hřiště, spočívající    
v nahrazení stávajícího umělého povrchu povrchem novým, na parcele p.č. 402 v k.ú. Žeravice 
v roce 2008, a to pod podmínkou závazného poskytnutí a uvolnění státní dotace jmenovanému 
subjektu ve výši 2 500 000,- Kč k témuž účelu a na základě právního aktu příslušného 
ministerstva  

 
2. schválit následující úpravy rozpočtu:   
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet  
po úpravě 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních fondů 105 169,4* + 900,0 106 069,4 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtovéh
o opatření 

Rozpočet  
po úpravě 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost  
(podpora v oblasti sportu) 

6 097,0 + 900,0 6 997,0 
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3. schválit následující úpravu závazného ukazatele:  
 
Výdajová část v tis. Kč 
ORJ Název Rozpočet Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program  26 622,0 + 900,0 
 

27 522,0 

 

1527/38/6/2008 HC ZUBR PŘEROV - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 06/015/001/08 ze dne 31. 01. 2008, uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov, jako předávajícím a subjektem Hockey club MINOR 2000 Přerov (nyní 
HC ZUBR PŘEROV), IČ: 70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 5, jako příjemcem. 
 
Dodatek se týká:  
- změny výše dotace na úhradu nájemného ledové plochy zimního stadionu v Přerově včetně 

nákladů spojených s užíváním této ledové plochy, a to z částky 3 948 000,- Kč na částku 3 838 
725,- Kč, v souvislosti se změnou výše nájemného ledové plochy zimního stadionu v Přerově 
pro období 8 – 12/2008, a to z 2 100,- Kč na 2007,- Kč za 1 hodinu 

 
- poskytnutí dotace ve výši 109 275,- Kč na úhradu nákladů spojených s užíváním nebytových 

prostor zimního stadionu v Přerově pro období 5 – 12/2008, termínu jejího poskytnutí a formy  
vyúčtování. 

Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

1528/38/6/2008 Sportovní klub Přerov - poskytnutí účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 5 420 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem 
Přerov, Petřivalského 1, na rekonstrukci atletické dráhy a sektorů technických disciplín a 
automatickou závlahu na hlavním fotbalovém hřišti na parcele p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov ve 
sportovním areálu na Alšově ulici v roce 2008. 

 
Poskytnutí dotace je podmíněno závazným poskytnutím a uvolněním státní dotace jmenovanému 
subjektu ve výši 10 000 000,- Kč na rekonstrukci výše uvedené atletické dráhy a sektorů technických 
disciplín.  
 
2. schválit následující úpravy rozpočtu: 
  
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet  
po úpravě 

6402 2222 11 Ostatní příjmy z finančního vypořádání 
předchozích let od jiných veřejných 
rozpočtů 

0,0 + 2 261,2 2 261,2 

 1121 11 Daň z příjmů právnických osob 121 000,0 + 1 000,0 122 000,0 
 1334 17 Odvody za odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu 
7,0 + 70,0 77,0 

6310 2141 11 Příjmy z úroků 2 815,3* + 588,8 3 404,1 
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3612 3112 7 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a 
jejich částí (Veverka) 

4 590,0 + 1 000,0 5 590,0 

 4131 11 Převody z vlastních rezervních fondů 106 069,4* + 500,0 106 569,4 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet  
po úpravě 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost (podpora v 
oblasti sportu) 

6 997,0* + 5 420,0 12 417,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
3. schválit následující úpravu závazného ukazatele:  
 
Výdajová část v tis. Kč 
ORJ Název Rozpočet Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet  
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 27 522,0* + 5 420,0 32 942,0 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

1529/38/6/2008 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření    nájemní   smlouvy   k   bytu   č.  42   v   domě   zvláštního   určení - 

domě s  pečovatelskou službou  č.  p. 576   v   Přerově,   U Žebračky  č. o.18,  s  paní M.G.,    
 
2. schvaluje uzavření    nájemní   smlouvy   k   bytu   č.  16   v   domě   zvláštního   určení - 

domě s  pečovatelskou službou  č.  p. 2190   v   Přerově,   U Strhance   č. o.13,  s  paní V.P. 
 

1530/38/6/2008 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - návrh na schválení 
výjimky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě č.p.2536   
v Přerově, Jižní čtvrť II č.o.7 s panem M.L. a paní P.P. za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu 
k dosavadnímu bytu. 

 

1531/38/6/2008 Uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu v objektu bývalé 
porodnice 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (bezbariérovému)  č. 002           

v domě č. p. 308 v Přerově, Dvořákova č. o. 1, mezi Areálem volného času , s.r.o., Wilsonova 
12, Přerov a  statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova. 

 
2. schvaluje uzavření   podnájemní   smlouvy   k bytu zvláštního určení (bezbariérovému)         

č. 002 v domě č.p.308 v Přerově, Dvořákova   č. o. 1, mezi   statutárním městem Přerov, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova a paní K.Č. 
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3. pověřuje Domovní správu města Přerova, zastoupenou ředitelem Antonínem Čechákem, 
uzavřením nájemní a podnájemní smlouvy dle bodu č. 1 a 2 tohoto usnesení.  

 
1532/38/6/2008 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova – 

bytu č. 1956/9 v domě č.p. 1956 ,  bytu  č. 2707/3 v domě  č.p. 2706, 
2707,  bytu č. 2724/3   v domě  č.p. 2724  ,   bytu č. 50/13 v domě č.p. 
50, bytu č. 50/17 v domě č.p. 50,  bytu č. 2695/3 v domě č p. 2694, 
2695 a bytu č. 1462/12 v domě č.p. 1446 a 1462 , vše v Přerově - 
změna usnesení 

 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 335/14/10/2008, přijatého Zastupitelstvem města Přerova na jeho 14. zasedání, konaném 
dne 28.4.2008, a to tak, že původní text bodu 3. usnesení :  
 
"3. Zastupitelstvo města  Přerova po projednání schvaluje úplatný převod obsazeného bytu          
č. 2724/3 v domě č.p. 2724, bří Hovůrkových  č. 16,  Přerov, na pozemku p.č. 5307/291zast. pl., 
5307/293 zast. pl., 5307/66 zast. pl., 5307/290 zast. pl., 5307/292 zast. pl., včetně spoluvlastnického 
podílu 727/10996 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 727/10996       
k pozemku p. č. 5307/291  o výměře 14 m²,   p.č. 5307/293 o výměře 6 m²,   p.č. 5307/66  o výměře   
230 m², p.č. 5307/290  o výměře 10 m², p.č. 5307/292 o výměře 31 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov,      
do vlastnictví pana  L.L. za kupní cenu 469 943,-- Kč," 
 
se nahrazuje  tímto novým zněním : 
 
"3. Zastupitelstvo města  Přerova po projednání schvaluje úplatný převod obsazeného bytu          
č. 2724/3 v domě č.p. 2724, bří Hovůrkových  č. 16,  Přerov, na pozemku p.č. 5307/291zast. pl., 
5307/293 zast. pl., 5307/66 zast. pl., 5307/290 zast. pl., 5307/292 zast. pl., včetně spoluvlastnického 
podílu 727/10996 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 727/10996       
k pozemku p. č. 5307/291  o výměře 14 m² a p.č. 5307/293 o výměře 6 m²  v k.ú. Přerov, obci Přerov, 
do vlastnictví pana  L.L. za kupní cenu 468 134,-- Kč," 

 

1533/38/6/2008 Oznámení o prodeji majetku s pořizovací cenou vyšší než 50 000,- Kč 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí prodej automobilu Škoda Felicie LXi (SPZ PRL 
17-81) z majetku Domovní správy města Přerova. 

 

1534/38/6/2008 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - zvláštní případ 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření  nájemní   smlouvy  k  bytu  č. 40  v  domě  
č.  p. 2491  v  Přerově, Jižní čtvrť  II č. o.5,  s  panem  R.W.  

 

1535/38/6/2008 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

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

 

1536/38/6/2008 Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v majetku města a  
základního vybavení mezi statutárním městem Přerov a Odborem pro 
sociální začleňování v romských lokalitách  Úřadu vlády ČR 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy  mezi statutárním městem 
Přerov (jako pronajímatel) a Úřadem vlády ČR (jako nájemce) na nájem nemovitých věcí v majetku 
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statutárního města Přerova – nebytových prostor v budově č.p. 3046, příslušná k části obce Přerov I – 
Město na pozemku p.č. 1253/2 (Smetanova 7a), kancelář č. 22 o výměře 14,40 m2, vše k.ú. Přerov. 
Výše nájemného bude činit dle vnitřního předpisu č. 16/07  2 376,- Kč,  t.j.  165,- Kč/m2/rok, přičemž 
k ceně za nájemné se připočítávají i náklady za služby spojené s předmětem nájmu (vodné, el. energie, 
teplo, svoz odpadu a internet). Uvedené prostory budou využívány jako kancelář. 

 

1537/38/6/2008 Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování     
v romských lokalitách (Úřadem vlády ČR) a statutárním městem 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování v romských 

lokalitách (Úřadem vlády ČR) a statutárním městem Přerov, 
 
2. bere na vědomí zpracování analýz v oblasti bydlení a kriminogenních jevů, zadavatelem bude 

Odbor pro sociální začleňování Úřad vlády ČR, který zajistí i financování analýz, 
 
3. pověřuje ředitele Domovní správy města Přerova a manažera prevence kriminality 

součinností s Odborem pro sociální začleňování  Úřadu vlády ČR (Agentura) při zpracování 
analýz v rámci IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst). 

 

1538/38/6/2008 Zabezpečení integrace azylantů a osob používajících doplňkové 
ochrany v roce 2008 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje zapojení statutárního města Přerova do programu 
zajištění integrace azylantů v oblasti bydlení. 

 

1539/38/6/2008 Smlouva o poskytnutí dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a níže uvedenými lékárnami ve výši: 
 
1) částka  8 871,- Kč  Lékárna Komenského Přerov, s.r.o., Přerov, Komenského 40, IČ 47674351  
2) částka  4 032,- Kč  Lékárna U Štěstěny, Přerov, Čechova 25,  IČ 46592822 
3) částka  8 871,- Kč  Lékárna U Kostela, Přerov, Kratochvílova 13,  IČ 26843617 
4) částka  4 839,- Kč  Lékárna MD s.r.o., Přerov, B.Němce 371,  IČ 60322853 
5) částka  3 226,- Kč  Lékárna Zlatý zubr, Přerov, Trávník 29,  IČ 48001163 
6) částka  5 645,- Kč  Lékárna U NÁDRAŽÍ Přerov, s.r.o., Přerov, Husova 2,  IČ 26821681 
7) částka  4 032,- Kč  Lékárna Media, Přerov, Jiráskova 20,  IČ 26876892 
8) částka  4 839,- Kč  Lékárna ALFA, Přerov, nám. Přerovského povstání 1,  IČ 25543113 
9) částka  5 645,- Kč  Lékárna SANO, Přerov, Budovatelů 6,  IČ 26821681  
 
na částečnou úhradu pohotovostní lékárenské služby o nedělích a o svátcích. 

 
1540/38/8/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí             

v  majetku statutárního města Přerova  -  nebytových prostor          
v objektu k bydlení č.p. 2631, příslušnému k části obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 2487/6  v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  nájem nebytových 
prostor v objektu k bydlení č.p. 2631, příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku          
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p.č. 2487/6  v k.ú. Přerov (Vaňkova 14)  o výměře 85,91  m2  žadateli – Pekárna Tiefenbach  s.r.o.,           
se sídlem Přerov I – Město, Komenského 1405/36, IČ: 27767949.  

 

1541/38/8/2008 Záměr statutárního města Přerova – převod  nemovitých věcí z 
majetku  statutárního města Přerova  p.č. 235 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova –  převod  
nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova  p.č. 235 zast. plocha a nádvoří o výměře       
406 m² v k.ú. Přerov.    

 
1542/38/8/2008 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 schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem  nemovitých 
věcí z majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4643/1 ost. plocha o výměře 480 m2 v k.ú. 
Přerov, žadatelům - manželům H. a Ing. M.K. 

 

1543/38/8/2008 Záměr statutárního  města Přerova – převod  nemovitých věcí              
z majetku  statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 5207/1      
v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - převod  
nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5207/1 ost. plocha v k.ú. 
Přerov žadateli HORSTAV Olomouc spol. s r.o., se sídlem Tovární 41 A, 772 00  Olomouc. 

 

1544/38/8/2008 Záměr statutárního  města Přerova – převod  nemovitých věcí              
z majetku  statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 6577/34     
v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání neschvaluje statutárního města Přerova  - převod  nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/34 ost. plocha  v k.ú. Přerov žadateli 
PIK  s.r.o., se sídlem Na Hrázi 781/15, 750 02  Přerov. 

 
1545/38/8/2008 Záměr statutárního  města Přerova – převod nemovitých věcí z  

majetku statutárního města Přerova  - budovy bez č.p./č.e. na 
pozemku p.č. 3646/3, pozemku p.č. 3646/3 a části pozemku p.č. 
3646/1, vše v k.ú. Přerov    

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – převod budovy bez 
č.p./č.e. na pozemku p.č. 3646/3, pozemku p.č. 3646/3 a části pozemku p.č. 3646/1, vše v k.ú. Přerov, 
žadateli J.O.    

 

1546/38/8/2008 Záměr statutárního města Přerova - směna části pozemku p.č. 445 a 
pozemků p.č. 443/2, p.č. 443/2, p.č. 446/1, p.č. 446/2 p.č. 455                 
za pozemek p.č. 2554/13 a část pozemku p.č. 2559/1 vše v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje 
 - záměr Statutárního města Přerova - bezúplatný převod  části pozemku p.č. 445 zast. pl.,  dle 
geometrického plánu č.  3700-224/2006 se jedná o pozemek p.č.  445/2 ost. pl.  o výměře 15 m2 ,  dále 
pozemek  p.č. 443/2 zast. pl. o výměře 367 m2,  p.č. 443/3 zast. pl. o výměře  573 m2 ,  p.č. 446/1 ost. 
pl. o výměře 677 m2 ,  p.č. 446/2 zast. pl. o výměře  78 m2  ,  p.č. 455 ost. pl. o výměře 182 m2 ,  
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p.č.4938/2 zast. pl. o výměře  3 m2  vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví Olomouckého kraje, správy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní zkoušky 
Přerov, Bartošova 24 a dále  bezúplatný převod pozemku p.č. 2051/8 zast. pl. o výměře 53 m2             
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, správy Dětského domova a 
Školní jídelny Přerov, Sušilova 25 a  pozemku p.č. 2635/2 zast. pl. o výměře 48 m2   p.č.  2635/3 ost. 
pl. o výměře 215 m² p.č.  2645/48 zast. pl. o výměře  394 m2    a část pozemku p.č. 2639/1 ost. pl. o 
výměře cca 1100 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví  statutárního města Přerova do vlastnictví 
Olomouckého kraje. 
 
-  záměr Statutárního města Přerova - bezúplatný převod  pozemku p.č. 2554/13 zast. pl. o výměře 
1085 m2 a  části pozemku  p.č.2559/1 ost. pl. dle geometrického plánu č.  3928-119/2008  označenou 
jako pozemek p.č. 2559/11  ost. pl. o výměře 2733 m2 , p.č. 2559/12 ost. pl. o výměře  153 m2  a části 
pozemku p.č. 458 ost. pl. dle geometrického plánu č.  3700 - 224/2006 označenou jako pozemek p.č. 
458/2 ost. pl. o výměře  8 m2  vše v k.ú. Přerov  z  vlastnictví Olomouckého kraje  do vlastnictví 
statutárního města Přerova. 

 

1547/38/8/2008 Záměr statutárního města Přerova –  směna nemovitých věcí - části 
pozemku p.č. 649/11 v k.ú. Kozlovice u Př. za část pozemku p.č. 2579    
v k.ú.Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků – 
části pozemku p.č. 649/11 ost. pl. o výměře cca 700 m2 v k.ú.Kozlovice u Př. ve vlastnictví společnosti 
ADVISER s.r.o., Přerov, Seifertova 2834/33 za část pozemku p.č. 2579 trvalý travní porost o výměře 
cca 700 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě. Na základě této smlouvy bude na části 
pozemku p.č. 649/11 ost.pl. v k.ú. Kozlovice u Př. realizována stavba „Kanalizace Kozlovice“ – 
investor statutární město Přerov. Podmínkou uzavření směnné smlouvy je výmaz zástavního práva 
váznoucího na pozemku p.č. 649/11 ost.pl. v k.ú. Kozlovice u Př.  Geometrický plán na oddělení 
směňovaných částí pozemků bude objednán po kolaudaci stavby „Kanalizace Kozlovice“ a po 
předložení výpisu z KN na pozemek p.č. 649/11 v k.ú.Kozlovice u Př. společností ADVISER s.r.o., 
kde nebude v části C-LV zápis o zatížení pozemku zástavním právem. Směnná smlouva bude 
uzavřena do 90-ti dnů od doručení geometrického plánu na oddělení směňovaných částí pozemků a 
znaleckého posudku na určení cen směňovaných částí pozemků. Směna bude realizována s doplatkem 
rozdílu cen pozemků. Náklady spojené se směnou budou hrazeny účastníky rovným dílem. 

 

1548/38/8/2008 Záměr statutárního města Přerova  převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města  Přerova - části pozemku p.č. 5371/4 ost. pl. v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje: 
1. záměr statutárního města Přerova - převod části pozemku p.č. 5371/4 ost. pl. v k.ú. Přerov o 

výměře  cca 20 m2  v k.ú. Přerov - žadateli  společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem  Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ 27232425. 

 
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení  věcného břemene,  mezi statutárním měsem 

Přerov, jako budoucím povinným z věcného břemene  a společnosti   ČEZ Distribuce a.s. se 
sídlem  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425  jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného z věcného břemene,    uložit  kabelové 
vedení nízkého napětí  na pozemku p.č. 5371/4 v k.ú. Přerov,  ve vlastnictví statutárního města 
Přerov 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        
Katastrální  úřadem  a tento předloží budoucímu povinnému z věcného břemene. 
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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 

 
3. uzavření smlouvy o nájmu  mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 jako  
nájemcem,  na část pozemku p.č. 5371/4 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Přerov. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou  s výpovědní lhůtou  3 měsíce,  za roční úhradu  4000,- Kč,  tj. 
400,- Kč/m2/rok. 

 

1549/38/8/2008 Záměr statutárního města Přerova – převod/nájem nemovité věci          
z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 127 v k.ú. 
Penčice   

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem  části 
pozemku p.č. 130 zast. pl. o výměře cca 15 m2 v k.ú.Penčice z vlastnictví statutárního města Přerova 
žadateli paní J.H. 

 

1550/38/8/2008 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  úplatný převod části 
pozemku p.č. 483/5 zahrada o výměře cca 200 m2 v k.ú.Penčičky z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví pana  Z.F. 

 
1551/38/8/2008 Záměr statutárního města Přerova –  převod nemovitých  věcí      

do majetku statutárního města Přerova -   
1. chodníku  na pozemcích p.č. 712/1, p.č. 712/20, p.č. 709, p.č. 708 a 
p.č. 4957/5 vše v k.ú. Přerov  
2.  pozemku p.č. 4957/5 a části pozemku p.č. 712/1 oba v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova: 
 
1. bezúplatný převod stavby chodníku na pozemcích p.č. p.č. 712/1, p.č. 712/20, p.č. 709, p.č. 

708 a p.č. 4957/5 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví společnosti Sot Estates s.r.o., se sídlem Praha 
10, Vršovická 1527/68b  do vlastnictví statutárního města Přerova 

 
2. převod pozemku p.č. 4957/5 ost.pl. o výměře 36 m2 a části pozemku p.č. 712/1 o výměře cca 

15 m2 oba v k.ú.Přerov z vlastnictví společnosti Sot Estates s.r.o., se sídlem Praha 10, 
Vršovická 1527/68b  do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

1552/38/8/2008 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 198/12 a p.č. 66 
oba v k.ú. Popovice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  úplatný převod 
pozemku p.č. 198/12 orná půda o výměře 969 m2 a pozemku p.č. 66 vodní plocha o výměře 44 m2 oba 
v k.ú. Popovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56. 

 

1553/38/8/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova –  na části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. 
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Předmostí a částech pozemků p.č.  4293/1, p.č. 4306/1, p.č. 4394/1, p.č. 
235, p.č. 5010/1, p.č. 4954, p.č. 3161/1, p.č. 381, p.č. 2883/1, p.č. 4969/1, 
p.č. 1961/1, p.č. 2883/28, p.č. 1019/1, p.č. 5024, p.č. 2553/2 vše v k.ú. 
Přerov  

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem na části 
pozemku p.č. 30/7 ost.pl. v k.ú. Předmostí a na částech pozemků – p.č. 4293/1 ost.pl., p.č. 4306/1 
ost.pl., p.č. 4394/1 ost.pl., p.č. 235 zast.pl., p.č. 5010/1 ost. pl., p.č. 4954 ost.pl., p.č. 3161/1 ost.pl., 
p.č. 381 zast.pl., p.č. 2883/1 ost.pl., p.č. 4969/1 ost.pl., p.č. 1961/1 ost.pl., p.č. 2883/28 ost.pl., p.č. 
1019/1 ost.pl., p.č. 5024 ost.pl., p.č. 2553/2 ost.pl. vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města 
Přerova žadateli – agentura ProVás s.r.o., se sídlem Praha 1, Rybná 21, středisko Přerov, Trávník 30. 

 

1554/38/8/2008 Záměr statutárního města Přerova – převod/směna nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 4806/9, 4807, ZE-
GP 6838 a ZE-GP 4802 vše v k.ú.Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova –  směnu části pozemku p.č. 4806/9 zahrada        

o výměře cca 150 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví  : 
- manželé F.J. a A. k id 1/4 
- manželé K.Z. a Š. k id 1/4 
- manželé N.J. a A. k id ¼ 
za pozemek p.č. 4806/7 zahrada o výměře 55 m2 a část pozemku p.č. 4811 ost.pl. o výměře cca 80 m2 
ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 4807 ost.pl.          

o výměře 798 m2 v k.ú.Přerov a pozemku ZE-GP 6838 o výměře 449 m2 oba v k.ú. Přerov do 
vlastnictví statutárního města Přerova ve výši spoluvlastnických podílů z vlastnictví 
spoluvlastníků : 

- paní H.V. k id ½ 
- pan K.A. k id ½ 
 
3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  ZE-GP  4802             

o výměře 222 m2 v k.ú.Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova z vlastnictví paní B.A. 
 

1555/38/8/2008 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – částí 
pozemku p.č. 2883/1 za části p.č. 2883/119 oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků dle 
geom. plánu č. 3800-95/2007 – část p.č. 2883/1 díl q o výměře 0,19 m2, část p.č. 2883/1 díl r o výměře 
0,27 m2, část p.č. 2883/1 (nové p.č. 2883/124) o výměře 9 m2, část p.č. 2883/1 (nové  p.č. 2883/126)   
o výměře 44 m2, část p.č. 2883/1 (nové p.č. 2883/129) o výměře 5 m2, část 2883/1 (nové p.č. 
2883/130) výměře 91 m2, část p.č. 2883/1 (nové p.č. 2883/133) o výměře 3 m2, část p.č. 2883/1 (nové 
p.č. 2883/135) o výměře 8 m2 (celkem části p.č. 2883/1 o výměře 161 m2) vše v k.ú. Přerov ve 
vlastnictví statutárního města Přerova za části pozemků – p.č. 2883/119 (nové p.č. 2883/123)              
o výměře 88 m2,  část p.č. 2883/119 (nové p.č. 2883/128) o výměře 3 m2, část p.č. 2883/119  (nové 
p.č. 2883/131) o výměře 1 m2, část p.č. 2883/119 (nové p.č. 2883/132) o výměře 2 m2, část p.č. 
2883/119 (nové p.č. 2883/134) o výměře 2 m2  (celkem části pozemku p.č. 2883/119 o výměře 96 m2) 
vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b              
s doplatkem rozdílu cen pozemků. 
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1556/38/8/2008 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí                
z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 250/1 a částí p.č. 
356/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 16.5.2002 mezi statutárním městem 

Přerov (jako pronajímatelem) a panem J.P.(jako nájemcem) na nájem pozemku p.č. 356/1 v 
k.ú.Újezdec u Př. dohodou, k 30.11.2008. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova –  převod pozemku p.č. 356/1 orná půda o 

celkové výměře 2075 m2 - část "A" o výměře cca 1060 m2 a část "B" o výměře cca 1015 m2  
vše v  k.ú.  Újezdec u Přerova a vyhlašuje výběrové řízení na prodej těchto pozemků za 
podmínek v důvodové zprávě 

 
3. schvaluje - záměr statutárního města Přerova –  převod pozemku p.č. 250/1 zahrada o výměře 

776 m2  v  k.ú.  Újezdec u Přerova žadateli - manželům L. a V.S. (původní vlastníci pozemku) 
za cenu dle znaleckého posudku, za účelem výstavby rodinného domu. 

 

1557/38/8/2008 Nájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p.829, 
příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, postaveném na pozemku 
p.č.1981/16 v k.ú. Přerov (Přerov, Jasínkova 4) 

Rada města Přerova po projednání  ruší výběrové řízení na nájem nebytových prostor v objektu 
občanské vybavenosti č.p.829, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 
1981/16 v k.ú. Přerov   o celkové výměře 113,78 m2 (hlavní prostory o výměře 56,85 m², vedlejší 
prostory o celkové výměře 56,93 m²) a schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem vedlejších 
prostor o výměře 56,93 m² žadateli – V.M. za účelem zřízení a provozování vinotéky a nájem hlavních 
prostor o výměře 56,85 m² žadateli - KoTě o.p.s., IČ 27695867, se sídlem Chropyně, Masarykova 253, 
za účelem využití pro těhotné ženy a maminky s dětmi do 1 roku dítěte. 

 

1558/38/8/2008 Záměr statutárního města Přerova –nájem nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova – pozemku p.č.889 a p.č. 895 v k.ú. 
Henčlov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje: 
• uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu  na pozemek p.č. 889 zast. plocha a  nádvoří o 

výměře 647 m² a pozemku p.č. 895 zast. plocha a nádvoří  o výměře 639 m² v k.ú.  Henčlov, 
vzniklého na základě  nájemní smlouvy ze dne 16.11.2005  mezi Statutárním městem 
Přerovem  jako pronajímatelem a  Troubeckou hospodářskou a.s., Troubky, Roketská 786/21 
jako nájemcem. Nájemní vztah bude ukončen  ke dni  vzniku nového nájemního vztahu. 

• záměr statutárního města Přerova - nájem pozemku p.č. 889 zast. plocha a  nádvoří o výměře  
647 m² a pozemku p.č. 895 zast. plocha a nádvoří  o výměře 639 m² v k.ú.  Henčlov, ve vlastnictví 
statutárního města Přerova,  žadateli  (manželům J. a A.Ch.). 

 

1559/38/8/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části nebytových prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  -  výpůjčku části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město,      
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na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt)   místností  č. 56   o výměře  40,7 m2,        
č. 55 o výměře 19,7 m2,  č. 8 o výměře 56,4 m2,  č. 57 o výměře 42 m2   pro Regionální letiště Přerov 
a.s., IČ: prozatím nepřiděleno   za účelem užívání prostor jako kanceláře a sídlo společnosti. 

 

1560/38/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání  
1. ruší své původní usnesení č.1246/347/5/2008 bod 1: 
 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod  nemovitých věcí  z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví současných nájemníků: 
 
Jedná se o: 
-   pozemek p.č. 410/2  zast.plocha a nádvoří o výměře  21 m2   a budova bez čp/če ,garáž na pozemku 
p.č. 410/2, vše v k.ú. Přerov  -   Z.R. za  kupní cenu ve výši 70 425,- Kč (50% ceny stanovené 
aktuálním znaleckým posudkem)  
 
-   pozemek p.č. 410/3 zast. plocha a nádvoří o výměře  18 m2    a budova bez čp/če, garáž na 
pozemku p.č. 410/3, vše v k.ú. Přerov  -   Z.B. za  kupní cenu ve výši 59 310,- Kč (50% ceny 
stanovené aktuálním znaleckým posudkem)  
 
 -  pozemek p.č.  410/4 zast. plocha a nádvoří o výměře  19 m2   a  budova bez čp/če, garáž na 
pozemku  p.č. 410/4, vše v k.ú. Přerov   - J.V. za  kupní cenu ve výši 64 385,- Kč (50% ceny 
stanovené aktuálním znaleckým posudkem)  
 
-  pozemek p.č. 410/5 zast.plocha a nádvoří o výměře 19 m2   a budova bez čp/če, garáž na pozemku 
p.č. 410/5, vše v k.ú. Přerov -  J.R. za  kupní cenu ve výši 64 465,- Kč (50% ceny stanovené 
aktuálním znaleckým posudkem)  
 
-    pozemek p.č. 410/6  zast.plocha a nádvoří o výměře 20 m2   a budova bez čp/če,  garáž na 
pozemku p.č. 410/6, vše v k.ú. Přerov  -  M.K. za  kupní cenu ve výši 67 400,- Kč (50% ceny 
stanovené aktuálním znaleckým posudkem)  
 
-   pozemky p.č.412/7zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2 a p.č.412/8  zast.plocha a nádvoří o 
výměře 23 m2 a budova bez čp/če , dvojgaráž na pozemcích p.č. 412/7 a p.č. 412/8, vše v k.ú.Přerov  
M.K. za  kupní cenu ve výši 98 260,- Kč (50%.ceny stanovené aktuálním znaleckým posudkem)  
 
Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky zaplacení částky 5000,- Kč každého oprávněného z 
věcného břemene za zřízení věcného břemene. 
 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod  nemovitých věcí     

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů: 
 
Jedná se o: 
-   pozemek p.č. 410/2  zast.plocha a nádvoří o výměře  21 m2   a budova bez čp/če ,garáž na pozemku 
p.č. 410/2, vše v k.ú. Přerov  -   Z.R. za  kupní cenu ve výši 45 960,- Kč  (dle návrhu žadatele)  
 
-   pozemek p.č. 410/3 zast. plocha a nádvoří o výměře  18 m2    a budova bez čp/če, garáž na 
pozemku p.č. 410/3, vše v k.ú. Přerov  -   Z.B. za  kupní cenu ve výši 38 780,- Kč (dle návrhu 
žadatele)  
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 -  pozemek p.č.  410/4 zast. plocha a nádvoří o výměře  19 m2   a  budova bez čp/če, garáž na 
pozemku  p.č. 410/4, vše v k.ú. Přerov   - J.V. za  kupní cenu ve výši 41 970,- Kč  (dle návrhu 
žadatele)  
 
-  pozemek p.č. 410/5 zast.plocha a nádvoří o výměře 19 m2   a budova bez čp/če, garáž na pozemku 
p.č. 410/5, vše v k.ú. Přerov -  J.R. za  kupní cenu ve výši 42 020,- Kč  (dle návrhu žadatele)  
 
-    pozemek p.č. 410/6  zast.plocha a nádvoří o výměře 20 m2   a budova bez čp/če,  garáž na 
pozemku p.č. 410/6, vše v k.ú. Přerov  -  M.K. za  kupní cenu ve výši 43 420,- Kč  (dle návrhu 
žadatele)  
 
-   pozemek p.č.412/7 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2 a budova bez čp/če, garáž na 
pozemku p.č. 412/7, vše v k.ú. Přerov – M.K. za kupní cenu ve výši 96 810,- Kč - cena v místě a 
čase obvyklá 
 
- pozemek p.č.412/8  zast.plocha a nádvoří o  výměře 23 m2 a budova bez čp/če , garáž  na 
pozemku   p.č. 412/8, vše v k.ú. Přerov – M.K. za  kupní cenu ve výši 99 710,- Kč - cena v místě a 
čase obvyklá. 

 

1561/38/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2051/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 2051/1 ost.plocha, označeného dle geometrického plánu č. 3895-5/2008 
jako p.č. 2051/10 ost. plocha o výměře 76 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví M.R. za kupní cenu ve výši 60 800,-Kč tj. ( 800,-Kč/m2). 

 

1562/38/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2051/1  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 2051/1 ost. plocha, označeného dle geometrického plánu č. 3895-5/2008 
jako p.č. 2051/11 o výměře 138 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
STS Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, ul. 9. května čp. 2452, IČ 47675659 za kupní cenu ve výši 
110 400,- tj. ( 800,- Kč). 

 

1563/38/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2051/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 2051/1 ost. plocha označeného dle geometrického plánu č. 3895-5/2008 
jako p.č.2051/12 ost. plocha o výměře 137 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova  
do vlastnictví Mgr.Aleše Procházky, místem podnikání Přerov I-Město, Jasínkova 2, ŠELA SPORT,       
IČ 65913311 za kupní cenu ve výši 109 600,- ( tj.800,- Kč/m2). 

 

1564/38/8/2008 Převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č. 1443/37/6/2008 ze dne 16.7.2008 
schvaluje záměr statutárního města Přerova –  úplatný převod   pozemků p.č.106/5 zast.plocha a 
nádvoří o výměře 425 m2, p.č. 106/8 zast. plocha a nádvoří o výměře 233 m2 , p.č. 106/11 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 11 m2, p.č.106/20 ost. plocha o výměře 184 m2, p.č.106/21 ost. plocha o výměře 
145 m2, p.č.106/22 ost. plocha o výměře 91 m2 a p.č. 106/23 ost. plocha o výměře 23 m2  , vše v k.ú. 
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Kozlovice u Přerova žadateli ( společnost  REKOD s.r.o. sesídlem Hranice, Sklenný kopec 1632,      
IČ: 25545035). 

 

1565/38/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
pozemky pod komunikacemi II. a III. třídy 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č.216/11/3/2007 B-6. z 11.zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10.12.2007, 
ve znění usnesení č.290/14/3/2008 ze 14.zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
28.4.2008, kterým schválilo převod pozemků z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Olomouckého kraje, Správy silnic Olomouckého kraje, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, tak, že 
text:  
 
„- částí  pozemku p.č.6857/1 ost. pl., p.č.5072/3 ost. pl., p.č.6857/2 ost. pl., p.č.994/17 ost. pl., dle 
geometrického plánu č.3687-620/2006 označené jako p.č.6857/1 ost. pl. o výměře 10 443 m2 a 
p.č.5072/3 ost. pl. o výměře 4 011 m² vše v k.ú.Přerov 
  - částí pozemku p.č.4973 ost. pl., p.č.6030/2 ost. pl., dle geometrického plánu č.3688-621/2006 
označené jako p.č.4973/1 ost. pl. o výměře 10 485 m² vše v k.ú.Přerov“ 
 
se nahrazuje textem:  
 
„- částí  pozemku p.č.6857/1 ost. pl., p.č.5072/3 ost. pl., p.č.6857/2 ost. pl., p.č.994/17 ost. pl., dle 
geometrického plánu č.3909-196/2008 označené jako p.č.6857/1 ost. pl. o výměře 10 032 m² a 
p.č.5072/3 ost. pl. o výměře 4 011 m² vše v k.ú.Přerov 
  - částí pozemku p.č.4973 ost. pl., p.č.6030/2 ost. pl., dle geometrického plánu č.3910-197/2008 
označené jako p.č.4973/6 ost. pl. o výměře 10 485 m² vše v k.ú.Přerov“. 

 

1566/38/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 1253/11 a p.č. 1253/12 oba v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemků p.č. 1253/11 lesní pozemek o výměře 697 m2 a p.č. 1253/12 lesní pozemek o výměře 
46 m2  oba v  k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 483/21 za kupní 
cenu 12.000,- Kč, t.j. 16,15 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 
1567/38/8/2008 1. Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 876 a p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice 
2. Zřízení věcného břemene statutárním městem Přerovem -         
na  pozemcích p.č. 876 a p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice  
3. Zřízení věcného břemene statutárním městem Přerovem -         
na pozemku p.č. 867 v k.ú. Žeravice 

 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků  p.č. 876 

zahrada o výměře 63 m2 a p.č. 877 zahrada o výměře 23 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku 
statutárního města Přerova do vlastnictví pana L.Č. za kupní cenu 7.500,- Kč, t.j. 87,20 Kč/m2 
- dle návrhu žadatele. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva vedení kanalizace a práva 

přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby této kanalizace. Smlouva bude uzavřena mezi 
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statutárním městem Přerov vlastníkem pozemků  p.č. 876 zahrada a p.č. 877 zahrada oba v 
k.ú. Žeravice (jako oprávněným z věcného břemene) a panem L.Č. (jako povinným z věcného 
břemene). Podmínkou uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene je uzavření kupní 
smlouvy na pozemky p.č. 876 a p.č. 877 (dle bodu 1. návrhu usnesení). Jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene činí 4.460,- Kč a je započtena do kupní ceny za pozemky p.č. 876 a 
p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice.  

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vedení kanalizace a práva přístupu a 

příjezdu za účelem oprav a údržby kanalizace. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním 
městem Přerov (jako oprávněným z věcného břemene) a  panem L.Č. vlastníkem pozemku p.č. 
867 zahrada v k.ú. Žeravice (jako povinným z věcného břemene). Jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene činí 2.400,- Kč.  

 

1568/38/8/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 824 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku ve 
zjednodušené evidenci - původ grafický příděl p.č.824 o výměře 55 m² v k.ú. Újezdec u Přerova 
vzniklého  na základě nájemní smlouvy ze dne 22.10.2003 uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a manželi J. a D.P. jako nájemcem ke dni 31.7.2008. 

 

1569/38/8/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 3473/1 ost.plocha v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 3473/1 
ost. plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
E.H. jako nájemcem. 
Nájem bude uzavřen na dobu určitou, tj. na dobu jednoho roku s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výše 
úhrady za nájem bude činit  2 400,- Kč/rok, tj. 200,- Kč/m2/rok. 
Účelem nájmu bude umístění a provozování předzahrádky. 

 
1570/38/8/2008 Nájem nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova – 

části nebytových prostor krytu CO na pozemcích p.č. 2883/25, p.č. 
2883/1, p.č. 2883/28  vše v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě na nájem  části  
nebytových prostor krytu CO na pozemcích p.č. 2883/25, p.č. 2883/1, p.č. 2883/28  vše v k.ú. Přerov 
(bývalý podchod ul. Tř. 17.listopadu) ze dne 12.12.2007, uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem  a Občanským sdružením KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského 
povstání 2803/1, Přerov I - Město, IČ: 66743192 , jako nájemcem.  
Dodatkem se mění původní výměra 49,5 m2  na novou výměru 250,2 m2.   Původní nájemné ve výši   
8 167,50 Kč/rok (tj. 165,- Kč/m2/rok) se mění na nové nájemné ve výši  41 283,- Kč/rok (tj. 165,- 
Kč/m2/rok).  Původní účel nájmu (zkoušky Romské kapely Imperio) se rozšiřuje o klubovou činnost 
mládeže.  Úhrada energií se upravuje dle důvodové zprávy.  Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 
1571/38/8/2008 Nájem nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova  - 

garáže  č. 1  v objektu k bydlení č.p. 2863, příslušnému k části obce 
Přerov I – Město  na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem garáže č. 1              
v objektu k bydlení č.p. 2863, příslušnému k části obce Přerov I – Město  na pozemku p.č. 2790/3       
v k.ú. Přerov  (Kozlovská 39) o výměře 15  m2  mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a panem Ing. P.Z. jako nájemcem.  Nájemní 
smlouva bude uzavřena s platností od 10.7.2008, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Výše nájemného činí 7 500,- Kč/rok (t.j. 500,- Kč/m2/rok). Účelem nájmu je garážování motorového 
vozidla. 

 
1572/38/8/2008 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

části nebytových prostor v objektu k bydlení č.p.192, příslušného   
k části obce Přerov I – Město, na  pozemku p.č. 3157/6  v  k.ú. 
Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor 
v objektu bytový dům č.p.192, příslušnému  k části obce Přerov I – Město, na  pozemku p.č. 3157/6     
v  k.ú. Přerov, Kozlovská 6,  o výměře 184,10 m2   mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a  panem  Oldřichem Smithem, místem 
podnikání Přerov I - Město, Velká Dlážka 1203/14, IČ: 67338186, jako nájemcem.  Nájemní smlouva 
bude uzavřena  na  dobu  neurčitou  s  výpovědní  lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 180 000,- 
Kč/rok (dle nabídky ve výběrovém řízení). Účelem nájmu je využití prostor pro solární studio              
s anticelulitidním programem, prodej produktů Aloe Vera, dále jako kancelář a skladové prostory. 

 
1573/38/8/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

objektu technické vybavenosti  bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 
4946/3 a pozemku p.č. 4946/3 v k.ú. Přerov    

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí      
v majetku statutárního města Přerova - objektu technické  vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
4946/3 o celkové výměře 100,50 m2 a pozemku p.č. 4946/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 121 m2   
v k.ú. Přerov  mezi  statutárním městem Přerovem  jako pronajímatelem  a Zdeňkem Horákem, místo 
podnikání U tenisu 7, 750 02 Přerov IČ: 12687146. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné bude činit 600,-  Kč/m²/rok, tj. celkem 72.600,- 
Kč/rok. Ostatní náležitosti nájemní smlouvy budou do této smlouvy zapracovány dle podmínek 
výběrového řízení. 

 
1574/38/8/2008 Skončení nájemní smlouvy na pozemek p.č.813 v k.ú. Újezdec u 

Přerova výpovědí   
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje skončení nájemní smlouvy uzavřené dne 28.2.2003 mezi 
Městem Přerovem  jako pronajímatelem a AGRAS Želatovice a.s. , se sídlem Želatovice č. 16  jako 
nájemcem na pozemek p.č.813 orná půda o výměře 139.631 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova  a  to  
výpovědí  k 1.10.2008 s výpovědní lhůtou jeden rok.    

 

1575/38/8/2008 Nájem  nemovitých věcí v majetku České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových  -  části pozemku p.č. 4971/1 
ost. plocha  v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  nájemní smlouvy na část pozemku v  majetku 
České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech  majetkových p.č. 4971/1 ost. plocha v k.ú. 
Přerov o výměře 100 m2 mezi   Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových   se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za 
kterou jedná  ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava, jako pronajímatelem  a 



 27 

Statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 00 Přerov, jako nájemcem  na dobu určitou  
od 1.10. do 31.12.2008, za cenu 25,-Kč/m2/rok, tj. celkem 625,-Kč/3 měsíce. 

 

1576/38/8/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -  
nebytových prostor v objektu bytový dům  č.p. 2589, příslušnému k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy 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 dodatků,  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. Na základě  
výpovědi nájemců bude nájemní smlouva ukončena uplynutím výpovědní doby dne 30.9.2008. 

 
2. neschvaluje odpuštění nájemného a služeb po dobu výpovědní lhůty (3 měsíce) za 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 dodatků, 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.  

 
3. neschvaluje úhradu ve výši 30 000,- Kč za provedenou rekonstrukci  (stropní podhledy, 

elektroinstalace)  nebytových  prostor v objektu  bytový dům č.p. 2589, příslušnému k části 
obce Přerov I-Město,   na   pozemku p.č. 2433/6, Klivarova 2     pro  pana  Jaroslava Posta, 
bytem Přerov, Kosmákova 52, IČ: 13435264. 

 

1577/38/8/2008 Revokace usnesení Rady města Přerova č. 1386/36/6/2008 přijatého na 
její 36. schůzi dne 25. 6. 2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 1386/36/6/2008 přijaté na její 36. schůzi dne 25. 6. 2008, kterým schválila 

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 výměře 24 m2 v k.ú. Přerov a části 
pozemku p.č. 28 o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov za účelem zřízení a celoročního provozování 
venkovní předzahrádky - restaurace. 

 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 23-002-043-06 uzavřené dne 12.7.2006 

mezi Statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a J.S. jako nájemcem, kterým se 
prodlužuje nájemní smlouva o 1 rok a stanovuje smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč při prodlení 
s placením nájemného. 

 

1578/38/8/2008 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - pozemku p.č. 
5746/7 ost. plocha v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene a 
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MERCON Přerov s r.o. se sídlem  Přerov I-Město, 9. května 90,  IČ 46576274, jako budoucím, 
oprávněným z věcného břemene. 
Předmětem smlouvy bude umístění přeložky vodovodního řadu na pozemku p.č. 5746/7  v  k.ú. Přerov 
ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů ode dne,  kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene geometrický plán 
potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřeno umístění inženýrských sítí na výše 
uvedeném pozemku a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení 
věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

1579/38/8/2008 Zřízení věcného břemene  na pozemku  p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov    

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a  Dalkia Česká 
republika a.s., se sídlem ul. 28. října 3123/152, 709 74 Ostrava, IČ 45193410,  jako oprávněným           
z věcného břemene na straně druhé. 
Předmětem smlouvy bude zřízení práva strpění stavby parovodní přípojky , včetně ochranného pásma, 
vstupu a vjezdu na pozemek v majetku statutárního města Přerova p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov, za účelem 
údržby parovodní přípojky. Rozsah věcného břemene na pozemku p.č. 4293/1 byl zaměřen 
geometrickým plánem č. 3782-69/2007. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
8.340,- Kč. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene uhradí  správní 
poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí . 

 

1580/38/8/2008 Zřízení věcného břemene na pozemku  p.č. 4971/1  v k.ú. Přerov           
v majetku České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi  Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových   se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za kterou jedná  ing. Karol 
Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava jako budoucím povinným z věcného břemene na straně 
jedné a Statutárním městem Přerovem jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 
Předmětem smlouvy bude právo zřízení a provozování  přípojky veřejného osvětlení a stožáru 
veřejného osvětlení na pozemku p.č. 4971/1 v k.ú Přerov , který je v majetku České republiky - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, včetně práva  budoucího oprávněného ke vstupu a 
vjezdu všemi dopravními prostředky na tento pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, 
změnami nebo odstraněním této stavby. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu trvání stavby do  dvanácti  měsíců od 
doručení výzvy budoucího povinného budoucímu oprávněnému  k uzavření smlouvy o věcném 
břemenu včetně geometrického plánu, nejpozději však do 3 let ode dne podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami. Budoucí oprávněný se zavazuje, že do 3 měsíců ode dne vyhotovení 
geometrického plánu, kterým bude dokončení stavby zaměřeno a vyznačeno věcné břemeno, 
nejpozději však do 2 let ode dne podpisu  smlouvy budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
oběma smluvními stranami, doporučeným dopisem vyzve budoucího povinného k uzavření smlouvy  
o zřízení věcného  břemene. Pro případ porušení této povinnosti budoucího oprávněného sjednávají 
strany smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, přičemž náhrada škody tím není dotčena. Věcné břemeno 
bude zřízeno úplatně za jednorázovou finanční úplatu na základě zásad oceňování majetku státu 
obsažených ve vnitřním příkaze 1/2008,  v platném znění. 

 

1581/38/8/2008 Zřízení věcného břemene statutárním městem Přerovem - na části 
pozemku p.č. 1216 v k.ú. Čekyně 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení děšťové kanalizace "Stoky D" DN 330-500 mm mezi šachtou 
Š3 - Š1 a částí výústního objektu a  v  právu vstupovat a vjíždět na zatížené pozemky za účelem oprav 
a údržby dešťové kanalizace a výústního objektu. Smlouva bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, 
se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40 a, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, se 
sídlem Olomouc, Lipenská 120, vlastníkem pozemku 1216 ost.pl. - silnice v k.ú. Čekyně (jako 
budoucím povinným z věcného břemene) a statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným   
z věcného břemene).  
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena 
dle směrnice budoucího povinného č. 1/2006, pro stanovení poplatků k úhradě nájemného, náhrad za 
ztížené užívání a za zřízení věcných břemen v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních 
komunikací II.a III. tříd ve správě Správy silnic Olomouckého Kraje, v platném znění ke dni podpisu 
smlouvy o zřízení věcného břemene.  Rozsah věcného břemene bude stanoven na základě 
geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího oprávněného. Budoucí oprávněný do tří 
měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby zašle návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene budoucímu povinnému. Budoucí povinný je povinen uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene do tří měsíců od doručení tohoto návrhu. 

 

1582/38/8/2008 Nákup židlí a křesel do velkého sálu Městského domu v Přerově  

Rada města Přerova po projednání: 
 
a) schvaluje nákup 210 ks židlí model 313 917, barva dřeva b.230, látka TREVIRA CS 

40714/004 a 200 ks židlí s područkou model 323 917, barva dřeva b.230, látka TREVIRA CS 
40714/004 do velkého sálu Městského domu v Přerově, 

 
b) pověřuje vedoucího odboru rozvoje komplexním zajištěním nákupu židlí a židlových křesel s 

firmou TON a.s., Bystřice pod Hostýnem. 
 

1583/38/8/2008 Nákup věcí movitých pro vybavení Městského domu v Přerově 

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

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

 
2. pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním nákupu 1 ks plynového 

sporáku, 1 ks elektrického sporáku, 1 ks grilovaní desky,  1 ks dvojité fritézy, 1 ks vodní 
lázně, 1 ks elektrického kotle 100 l a 1 ks konvektomatu a to u uchazeče, jehož nabídka bude 
komisí vyhodnocena jako nejlepší, 

 
3. schvaluje zaslání výzvy k podání cenové nabídky na realizaci nákupu 1 ks plynového 

sporáku, 1 ks elektrického sporáku, 1 ks grilovaní desky,  1 ks dvojité fritézy, 1 ks vodní 
lázně, 1 ks elektrického kotle 100 l a 1 ks konvektomatu těmto firmám: 

 
- Gastrocentrum Moravia, Optiky 4b, Přerov 
- Gastron CZ a.s., Žalkovice 
- Gastro – Karafiát Richard, Uherské Hradiště 
- Potravinomont s.r.o., Přerov 
 
4. schvaluje komisy pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: 
 
- předseda komise      - Mgr. Elena Grambličková 
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- členové komise        - Václav Zatloukal 
                                             - Ludmila Tomaníková 
                                             - Ing. Vladimír Čajka 
                                             - Milan Rytíř 

Nákup movitých věcí bude proveden za podmínky finančního zajištění této investice. 

 
1584/38/8/2008 Veřejná zakázka na výběr dodavatele elektrické energie pro 

statutární město Přerov a jím zřízené (založené) organizace 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
a) schvaluje zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele elektrické energie pro statutární město 

Přerov a jím zřízené nebo založené organizace. 
 
b) pověřuje vedoucího odboru majetku města uzavřením „Smlouvy o poskytování komplexního 

poradenského servisu a spolupráci pro vyhledání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele 
elektřiny“ se společností eCENTRE, a.s. Praha, pobočka Ostrava, ul. 30. dubna 635/35, Ostrava    
v rámci níž bude: 
1. Zpracován audit současného stavu odběru el. energie pro statutární město Přerov a  jím zřízené 

nebo založené organizace 
2. Zpracována zadávací dokumentace veřejné zakázky a provedeno její zveřejnění a to v souladu 

se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
3. Vytvořena elektronická aukční síň a provedeno dynamické porovnání nabídkových cen 

formou elektronické aukce. 
 

1585/38/8/2008 Pověření odboru majetku města komplexním zajištění investice 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním 
investice - stavby „Dětské hřiště, lokalita ul.Želatovská – Pod hvězdárnou, Přerov " dle projektové  
dokumentace zpracované Ing. Vratislavem, Dočkalíkem, Malá Dlážka 6,  Přerov, a to za podmínky 
finančního zajištění této investice. 

 

1586/38/9/2008 Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z Procesní analýzy 
Magistrátu města Přerova, včetně  podání žádosti o spolufinancování 
ze strukturálních fondů EU 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení č. 1488/37/8/2008 v bodě č. 2, 3 a 4 
 
2. schvaluje zadání veřejné zakázky „Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z Procesní 

analýzy Magistrátu města Přerova, včetně  podání žádosti o spolufinancování ze strukturálních 
fondů EU“, v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) – zjednodušená podlimitní veřejná zakázka na 
zajištění dodávky služeb 

 
3. schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 
 
4. schvaluje vyzvat dodavatele. Jedná se o společnosti: 
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Subjekt Adresa IČ 
Autocont CZ a.s. Nemocniční 987/12, Ostrava 476 76 795 

Centire Czech s.r.o. Vyskočilova 1461/2a, Praha 4 279 45 197 
Processes a.s. Mezi Vodami 205, Praha 4 264 42 540 

IDS Scheer ČR, s.r.o. Vídeňská 546/55, Brno 629 08 901 
LOGICON Partner, s.r.o. Sokolovská 1195/23 268 22 458 

NOVITECH a.s. Moyzesova č. 58, Košice, SR 317 18 868 
 

5. pověřuje komplexním zajištěním realizace akce Ing. Jiřího Bakalíka, tajemníka 
 
6. pověřuje k podpisu smlouvy Ing. Jiřího Lajtocha, primátora 
 
7. ustanovuje podle  ust. § 74 zákona hodnotící komisi, která plní i funkci komise pro otevírání 

obálek podle ust. § 71 zákona  a poradce komise dle ust. § 76 zákona ve složení 
 

Člen hodnotitelské komise Náhradník komise 
Ing. Jiří Lajtoch Radek Pospíšilík 
Václav Zatloukal Ing. Vladimír Petroš 
Mgr. Radovan Rašťák Ing. Otakar Smejkal 
Mgr. Josef Kulíšek Ing. Zdeněk Kazílek 
Ing. Naděžda Jačková Bc. Ivo Kropáč 
Bc. Jaroslav Čermák Mgr. Elena Grambličková 
Ing. Hana Mikulová Ing. Jana Císařová 
PhDr. Petr Balej Ing. Jan Petrenec 
 
Poradce komise podle ust. § 76 zákona bez pravomoci posouzení a hodnocení nabídek: 
Ing. Miloš Adam, vedoucí oddělení informačních technologií Kanceláře tajemníka. 
 
8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
 rozpočet 

po 
úpravě 

 1337 11 Poplatek za likvidaci 
komunálního odpadu 

21 450,0 + 1 050,0  22 500,0 

 1343 11 Poplatek za užívání veřejného 
prostranství 

850,0 + 350,0  1 200,0 

 1361  Správní poplatky 9 971,0 + 600,0  10 571,0 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6171 22 Činnost místní správy 
(informatika) 

11 427,7 + 2 000,0 13 427,7 

 

1587/38/9/2008 Dotace na podporu činnosti střediska environmentální výchovy včetně 
záchranné stanice pro handicapované živočichy v areálu oddělení 
ORNIS Muzea Komenského v Přerově 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč (slovy dvěstětisíc Kč) Muzeu Komenského               
v Přerově, p.o., Horní náměstí 7, 750 11 Přerov, IČ: 097969, na podporu činnosti střediska 
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environmentální výchovy včetně záchranné stanice pro handicapované živočichy v areálu oddělení 
ORNIS Muzea Komenského v Přerově. 

 

1588/38/9/2008 Schválení „Smlouvy o výpůjčce 2008 – 138“ 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření  „Smlouvy o výpůjčce 2008 – 138“ mezi Českou republikou – 

Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, IČ: 00007064 (půjčitel), a Statutárním 
městem Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov (výpůjčitel), kterou je zapůjčen movitý majetek – 
technické vybavení pro informační systém správních evidencí a registr silničních vozidel k 
zabezpečení výkonu státní správy na úseku správních a dopravních evidencí, a to v rozsahu 
přílohy č. 1 této smlouvy 

 
2. pověřuje podpisem této smlouvy Mgr. Drahomíru Dučákovou, vedoucí Kanceláře tajemníka.  

 

1589/38/9/2008 Úhrada nepředvídatelné prokazatelné ztráty dopravci Veolia 
Transport Morava a.s. v městské a příměstské dopravě  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2008 uhradit zvýšení prokazatelné ztráty 
476.000,-- Kč dopravci Veolia Transport Morava a.s. z prostředků Statutárního města Přerova           
za podmínky zajištění potřebných finančních prostředků. 

 

1590/38/9/2008 Prodej nepotřebného movitého majetku, osobního automobilu Škoda 
Felicia 1,3 GLXi a osobního automobilu Škoda Forman 135 GLXi, 
které jsou 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. 

 

1591/38/9/2008 Změna Vnitřního předpisu č. 21/06 Organizační řád Magistrátu města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  vnitřní předpis č........../08, kterým se mění Vnitřní 
předpis č. 21/06 ve znění vnitřního předpisu č. 26/06, č. 1/07, č. 8/07, č. 11/07, č.17/07, č. 22/07, č. 
27/07 a č. 5/08 Organizační řád Magistrátu města Přerova v rozsahu důvodové zprávy. 

 

1592/38/9/2008 Platové záležitosti - paní Helena Zatloukalová, ředitelka Městských 
jeslí Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úravu platového tarifu ředitelce Městských jeslí Přerov 
paní Heleně Zatloukalové s účinností od 1. 9. 2008 v souvislosti s dosažením odpovídající 
započitatelné praxe v rozsahu, uvedeném v důvodové zprávě. 

 

1593/38/9/2008 Schválení zahraniční pracovní cesty 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu ing. Ladislavu Petrovskému, 
Liboru Ambruzovi, Jiřímu Večerkovi, Radimu Rytíři, Tomáši Vyvážilovi a Josefu Růžičkovi, 
strážníkům Městské policie Přerov, kteří se dne 12. září 2008 zúčastní Mezinárodní střelecké soutěže 
pod názvem „5.ročník memoriálu Milana Straku“ uspořádané pod záštitou Mestské polície Piešťany 
na strelnici „LAILA“ Sokolovce, ve vzdálenosti 12 km od Piešťan, ve Slovenské republice. 
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1594/38/9/2008 Zahraniční pracovní cesta - Bardejov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve  složení Ing. Jiří Lajtoch, Ing. Daniela Novotná, RNDr. Pavel Juliš a řidič. Cesta se 
uskuteční ve dnech 27. - 29. srpna 2008 při příležitosti konání  tradičního bardejovského jarmoku. 

 

1595/38/9/2008 Zahraniční pracovní cesta - Bardejov č. 2 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu zaměstnanců statutárního 
města Přerova ve  složení Ing. Jiří Bakalík, Mgr. Drahomíra Dučáková, Ing. Marcela Herbríková a 
řidič. Cesta se uskuteční ve dnech 21. – 22. srpna 2008 za účelem výměnných stáží zaměstnanců 
úřadů. 

 

1596/38/9/2008 Zahraniční pracovní cesta - Smila 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve složení Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Mgr. Romana Pospíšilová, p. Čestmír Hlavinka a 
řidič do ukrajinské Smily. Cesta se uskuteční ve dnech 11. - 16.9. 2008 při příležitosti konání oslav 
Dne založení města. 

 

1597/38/9/2008 Zahraniční pracovní cesta - Ozimek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve složení Ing. Marta Valenčíková, Mgr. Richard Švehlík, Mgr. Božena Přidalová, Irena 
Přivřelová a řidič. Cesta se uskuteční ve dnech 13.-14.9.2008 při příležitosti tradičních oslav                
v polském Ozimku. 

 

1598/38/9/2008 Cena města Přerova 2008 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
1. schválit výjimku ze schválených Zásad pro udělování Ceny města - medaile J.A. Komenského 

(čl. 2 odst. 5), 
2. schválit udělení Ceny města - medaile J.A. Komenského osobnostem dle důvodové zprávy. 

 

1599/38/9/2008 Zpráva o činnosti Kanceláře primátora na úseku petic a stížností za 
první pololetí roku 2008 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Kanceláře primátora na úseku 
petic a stížností za první pololetí roku 2008. 

 

1600/38/9/2008 Možnost využití pódia na náměstí TGM – předvolební prezentace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje možnost využití pódia umístěného na náměstí T.G.Masaryka pro předvolební 

prezentaci  k volbám do Senátu Parlamentu ČR a Zastupitelstva Olomouckého kraje.  
 
2. ukládá Technickým službám města Přerova, s.r.o.  umožnit v době, kdy na pódiu neprobíhají 

jiné akce organizované městem nebo ve spolupráci s městem pronájem pódia těmto subjektům 
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za podmínek: doba trvání akce nepřesáhne 3 hodiny, bude provedena úhrada paušální částky 
ve výši 2.000,-- Kč, akce se uskuteční  v termínu do 25.10.2008. 

Kontrolní termín: dle uvedeného textu 

 

1601/38/9/2008 Podněty z 37. schůze Rady města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, které zazněly na 37. schůzi 
Rady města Přerova.  

 

1602/38/9/2008 Koncepce prevence kriminality města Přerova na období 2009-2011 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
předloženou Koncepci prevence kriminality města Přerova na období 2009 – 2011. 

 
 
V Přerově dne 21. srpna 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Lajtoch 
        primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Vladimír Vosmanský 
    člen Rady města Přerova 


