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USNESENÍ ze 43.  schůze Rady města Přerova, konané dne 24.9.2008 

 

1642/43/1/2008 Program 43. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 43. schůze Rady města Přerova konané dne 24. září 2008 
 
2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze Rady města 

Přerova 
 

 

1643/43/2/2008 Kontrola usnesení č. 1312/36/2/2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci odboru životního prostředí ke kontrole usnesení č. 1312/36/2/2008 
2. souhlasí s navrženým způsobem zveřejňování informací o aktuálních dotačních titulech         

na obnovu památek. 
 

 

1644/43/2/2008 Informace o přehledu firem a finančních částek – v jakém objemu se 
podílely na zakázkách pro město za období 1. 1. 2008 – 30. 6. 2008  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí předloženou informaci o přehledu firem                 
a finančních částek – v jakém objemu se podílely na zakázkách pro město za období 1.1.2008 – 
30.6.2008  
 

 

1645/43/2/2008 Kontrola usnesení  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o zvláštním běžném 
účtu mezi statutárním městem Přerov a UniCredit Bank Czech Republik, a. s., se sídlem Na Příkopě 
858/20, 113 80  Praha 1, IČ 64948242, číslo účtu 1002690927/2700.    
 

 

1646/43/2/2008 Osadní výbory - návrh na zřízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zřídit pětičlenný osadní výbor místní části 

Popovice, zvolit jeho předsedou Vladimíra Pavlištíka a jeho členy Vladimíra Rösse, Josefa 
Suchánka, Romana Horkého a Ing. Dagmar Beranovou, a to s účinností od 1.1.2009.   

 
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zřídit pětičlenný osadní výbor v místní části 

Čekyně. 
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1647/43/3/2008 Plánovací smlouva k výstavbě 2 rodinných domů v prodloužení          
ul. Větrná v m.č. Újezdec 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit plánovací 
smlouvu bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a žadateli 
J.M. a Ing. R.B.na vybudování inženýrských sítí a nové komunikace pro novostavby rodinných domů 
na pozemcích p.č. 509, 506/1 a 505/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

1648/43/3/2008 Plánovací smlouva k výstavbě 15 novostaveb rodinných domků v m.č. 
Kozlovice 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit plánovací 
smlouvu bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem                   
a Robertem Bučkem, IČ: 68928955, Topolová 419/1, 783 01 Olomouc-Slavonín na vybudování 
veřejných inženýrských sítí a obslužné komunikace pro novostavby 15 rodinných domů na pozemcích 
KN p.č. 208/2, 208/5, 213, 820/1 a na pozemku p.č. 723/8 dle geometrického plánu č. 551-141/2007 
na rozdělení pozemku KN p.č. 723/1 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

1649/43/3/2008 Vybudování komunikace v prodloužení ul. Větrná - Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zařadit vybudování 
místní obslužné komunikace v prodloužení ul. Větrná, Újezdec u Přerova, mezi jmenovité akce města 
na rok 2009.  

 

1650/43/3/2008 Vybudování komunikace v prodloužení ul. Durychovy v Přerově 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zařadit dokončení 
místní obslužné komunikace ul. Durychova, mezi jmenovité akce města na rok 2009, po bezúplatném 
převodu pozemků a nedokončené stavby do majetku města. 

 

1651/43/3/2008 Kontrola usnesení č. 1501/38/4/2008 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro anketu uveřejněnou v Přerovských listech variantu 
č.2 dle důvodové zprávy. 

 

1652/43/3/2008 Integrovaný plán rozvoje města Přerov - Jih - vyloučení, schválení 
nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením s § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách uchazeče Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy se sídlem Horní nám. 5, 
Olomouc, IČ 64631109 z důvodu shledání neúplné nabídky. Uchazeč nedoložil pojistnou 
smlouvu. 

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,          
o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Přerov-Jih. 
Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče RENARDS s.r.o.           
se sídlem Hlinky 138/27, 603 00 Brno – Staré Brno, IČ 25327275, za nabídkovou cenu 
835.000,-- Kč bez DPH (993.650,- Kč vč.DPH). 
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3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností 
RENARDS s.r.o. se sídlem Hlinky 138/27, 603 00 Brno – Staré Brno, IČ 25327275,               
za nabídkovou cenu 835.000,- Kč bez DPH (993.650,- vč.DPH).  

 
 

1653/43/3/2008 Tyršův most přes řeku Bečvu – projektová dokumentace – schválení 
jednacího řízení bez uveřejnění 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci veškerých prací nutných k úplnému dokončení 

a předání projektové dokumentace rekonstrukce Tyršova mostu přes řeku Bečvu v Přerově      
v rozsahu pro vydání stavebního povolení. v souladu s ustanovením § 23 odst. (4) písm. a) 
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, Šrámková architekti s.r.o., Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10, 

IČO 272 16 217. 
 
4. ustanovuje komisi pro jednání se zájemcem o podmínkách plnění veřejné zakázky ve složení: 

Komise investiční Rady města Přerova 
 

 

1654/43/3/2008 Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu Přerov 2.etapa – Whirlpooly 
– schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst.(6) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách (zákon) uchazeče ZJS – Jaroslav Zavadil, Kratochvílova 43, Přerov, IČ 48824372   
z důvodu neúplnosti nabídky - nedoloženo splnění ekonomických a finančních předpokladů 
(pojistná smlouva), nedoloženo splnění technických kvalifikačních předpokladů (reference     
za 5 let) a nedoložen návrh smlouvy s požadavky zadavatele. 

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

stavby „Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu Přerov 2.etapa – Whirlpooly“. Ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena od společnosti PSS Přerovská stavební a.s. se sídlem 
Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 za nabídkovou cenu  7,678.113,-Kč (vč. DPH). 

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

Přerovská stavební a.s. se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 za nabídkovou 
cenu  7,678.113,-Kč (vč. DPH). 

 
4. konstatuje, že rozhodnutí pod bodem č. 2 a 3 nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

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

 

1655/43/3/2008 Zahrada a hřiště MŠ Sluníčko Kopaniny, Přerov - schválení 
nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 
veškerých prací a dodávek  nutných k úplnému dokončení stavby : Zahrada a hřiště MŠ 
Sluníčko Kopaniny, Přerov. Nejnižší nabídková cena byla předložena od společnosti TR Antoš 
s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ 481 52 587  za nabídkovou cenu 1.342.300,- Kč vč. 
DPH. 

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

Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ 481 52 587  za  upravenou nabídkovou cenu 
v souladu s rozpočtem města ve výši 1.014.140,- Kč vč. DPH. 

 

1656/43/3/2008 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu v m.č. Lověšice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit plánovací 
smlouvu bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem                   
a V. a I.J. na vybudování nové veřejné infrastruktury na pozemku KN p.č. 495 v k.ú. Lověšice u 
Přerova pro novostavbu rodinného domu v ulici Družstevní. 

 

1657/43/4/2008 Rozpočtové opatření č. 12 

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

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

1658/43/4/2008 Rozpočtové opatření č. 12 - dodatek 

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

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

1659/43/4/2008 Rozpočtové opatření - příspěvková organizace Technické služby města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3639 2111 11 Příjmy z poskytování služeb 
a výrobků (TSMP) 

0,0 + 5 258,1 5 258,1 

3639 2141 11 Příjmy z úroků (TSMP) 
 

0,0 + 12,5 12,5 

3639 2324 11 Přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady (TSMP) 

0,0 + 115,0 115,0 

3639 2123 11 Ostatní odvody příspěvkových 
organizací (TSMP) 

0,0  + 5 614,4 5 614,4 
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Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3639 11 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 
(mzdy pracovníků příspěvkové 
organizace TSMP a ostatní náklady) 

200,0 + 11 000,0 11 200,0 

 

1660/43/4/2008 Dar Olomouckému kraji na nákup nemovitosti 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy na částku   

4.000.000,-Kč mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a Olomouckým krajem jako 
obdarovaným, na částečnou úhradu kupní ceny na odkoupení budovy bez čp./č.e. jiná stavba 
na pozemku parc.č. 2207 a pozemků parc.č. 2207 zast.pl. a parc.č. 2208 ost.pl., vše v k.ú.         
a obci Přerov, s jejich součástmi a příslušenstvím (dále „dotčené nemovitosti“), které jsou 
vlastnictvím Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. Řádu sv. Františka   
z Assisi, se sídlem Dolní náměstí 114/24, 772 00 Olomouc, do vlastnictví obdarovaného        
za účelem zachování ZUŠ Bedřicha Kozánka v dané nemovitosti, jejímž provozovatelem je 
Olomoucký kraj. 
 Součástí darovací smlouvy budou podmínky, za kterých se předmětný dar 
Olomouckému kraji poskytne, přičemž jednou z podmínek bude i vrácení daru v případě, že 
by obdarovaný, do deseti let od uzavření této smlouvy, chtěl nemovitosti výše citované, 
převést na třetí osobu. Další podmínky vedoucí k vrácení daru jsou uvedeny v darovací 
smlouvě. 

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

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 4111 11 Neinv. přijaté transfery z 
všeobecné pokladní správy 
státního rozpočtu 

5 235,3 + 2 700,0 7 935,3 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

108 205,3 * + 1 300,0 109 505,3 

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

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3745 5 Investiční akce (org. 500019 – 
Regenerace Laguny Přerov - sanace 
vodní plochy) 

3 980,0 + 2 700,0 
- 2 700,0 

3 980,0 

6409 23 Ostatní činnosti j. n. (dar na budovu 
ZUŠ) 

0,0 + 4 000,0 * 4 000,0 

 * za podmínky schválení nákupu nemovitosti Olomouckým krajem 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu závazného 

ukazatele: 
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Výdajová část v tis. Kč 
 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

32 942,0 + 4 000,0 36 942,0 

 

1661/43/4/2008 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro kino Hv ězda 

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení ve věci schválit záměr na poskytnutí finančního 
příspěvku spojeného s provozem kina Hvězda v roce 2008 pro Alenu Šiškovou, gen. Štefánika 1992/8, 
Přerov, IČ 630 31 817.    

 

1662/43/4/2008 Kontrola usnesení 768/25/6/2008 - pracovní skupina pro zabezpečení 
oslav roku 2008 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny pro 
zabezpečení oslav roku 2008, včetně rozšíření rámcového programu oslav. 

 

1663/43/5/2008 Úprava platu ředitelů základní školy  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje s účinností od 01. 09. 2008 úpravu platu panu Mgr. Vladimíru Peškovi, řediteli 

Základní školy J. A. Komenského, Přerov – Předmostí, Hranická 14 v rozsahu dle důvodové 
zprávy 

 
2. schvaluje s účinností od 01. 09. 2008 úpravu platu paní Mgr. Boženě Přidalové, ředitelce 

Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 v rozsahu dle důvodové zprávy 
 

1664/43/5/2008 V.K. - poskytnutí účelové dotace 

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

mezi statutárním městem Přerov a V.K.  na dopravu na Mistrovství světa v terénním triatlonu 
(Xterra), které se bude konat v průběhu měsíce října 2008 na ostrově Maui na Hawai   

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

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

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

487,8 - 10,0 477,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

120,0 + 10,0 30,0 

 
 

1665/43/5/2008 Zařízení školního stravování Přerov, Za mlýnem 1 - sloučení  

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Zařízení 
školního stravování Přerov, Za mlýnem 1 paní Ludmily Skřipcové ke dni 31. prosince 2008. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
a) rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov,                

Za mlýnem 1, IČ: 49558919, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Za mlýnem 1 s příspěvkovou 
organizací Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem 
Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30, s účinností od 01. 01. 2009 

 
b) určit, že přejímající organizací příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov, 

Za mlýnem 1, IČ: 49558919, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Za mlýnem 1 je příspěvková 
organizace Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem 
Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30, na kterou s účinností od 01. 01. 2009 přecházejí 
veškerá práva a závazky Zařízení školního stravování Přerov, Za mlýnem 1 

 
c) schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 

30. Znění dodatku je přílohou č. 3 důvodové zprávy 
 

1666/43/5/2008 M.Z. - poskytnutí účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a M.Z. na 
dopravu na Mistrovství světa v kulturistice, které se bude konat ve dnech  2. - 9. listopadu 
2008 v Bahrajnu 

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

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

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

477,8* - 20,0 457,8 

3419 
 

6 Ostatní tělovýchovná 
činnost 

130,0* + 20,0 150,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
3. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova panem M.Z. na Mistrovství světa v 

kulturistice, které se bude konat ve dnech 2. - 9. listopadu 2008 v Bahrajnu 
 

1667/43/5/2008 Projednání výjimky z maximálního počtu žáků ve třídě základní školy  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2008/2009 Základní škole Přerov,           
Za mlýnem 1 výjimku do 1 žáka z maximálního počtu žáků ve třídě. 

 

1668/43/5/2008 Použití znaku statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci 
dotace:   
- Sportovní klub Přerov, IČ  00533963, se sídlem Přerov, Petřivalského 1  
- Sportovní klub Žeravice, IČ 45180521, se sídlem Přerov XII – Žeravice, U Stadionu 214/7. 
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1669/43/5/2008 Opatření zřizovatele u Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí Protokol čj. ČŠI-315/08-13 ze dne 18. června 2008 z inspekční činnosti 

(státní kontroly), kterou dne 12. června 2008 vykonala Česká školní inspekce v Základní škole 
Přerov, Boženy Němcové 16.  

 
2. odvolává pana Jiřího Vávru z funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 

Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 
ke dni 31. 10. 2008. Znění odvolání, včetně skutkového vymezení důvodů odvolání, je 
uvedeno v příloze důvodové zprávy. 

 

1670/43/5/2008 Záměr zakoupení dvou bezbariérových bytů na nároží ulic Čechova – 
Jaselská v Přerově, nabídka firmy Estate s.r.o., Grafická 16, 150 00 
Praha 5, IČ 276 08 484 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zakoupit dva byty zvláštního 

určení-bezbariérové byty včetně kuchyní (standardní nebo bezbariérové dle zdravotního stavu 
budoucích uživatelů) a dvě garáže k těmto bytům na rohu ulic Čechova a Jaselská v Přerově 
od firmy Estate s.r.o., Grafická 16, 150 00 Praha 5, IČ 27608484, za cenu ve výši  3.700.000,-
Kč. 

 
2. ukládá odboru finančnímu zajistit finanční prostředky dle bodu 1) usnesení za podmínky 

schválení záměru Zastupitelstvem města Přerova.   
 

1671/43/5/2008 Návrh na zvýšení objemu prostředků na platy pro rok 2008 Sociálním 
službám města Přerova 

Rada města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu 
usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost                  
v rozpočtových a některých dalších orgánech a organizacích objem prostředků na platy příspěvkové 
organizaci Sociální služby města Přerova pro rok 2008 ve výši 20 006 tis. Kč v souvislosti                 
se zahájením provozu Domova pro seniory Optiky. 

 

1672/43/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - 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 schvaluje záměr statutárního města Přerova - 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 žadateli (Mader a synové, s.r.o.          
IČ 62582178 se sídlem Praha 6, Na Hutích 8/665)  

 

1673/43/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 263  ovocný sad o výměře 320 m2 v k.ú. Předmostí  žadateli (I.H.). 

 

1674/43/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  převod budovy č.p. 
74, garáž, příslušné k části obce Přerov IV-Lýsky na  pozemku p.č. 91/5  ost.plocha  a pozemku p.č. 
91/5 o výměře 28 m2, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví žadatele (R.L.). 

 

1675/43/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - převod části pozemku 
p.č. 2680/1 ost. plocha o výměře cca 180 m2, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví 
žadatele ( HANAGRAIN J.T.J.   IČ 65142543, s.r.o. se sídlem podnikání Přerov I-Město, Dvořákova 
17).  

 

1676/43/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - převod části pozemku 
p.č. 2680/1 ost. plocha o výměře cca 50 m2, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví 
žadatele (P.P.). 

 

1677/43/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - převod  pozemku p.č. 
409/2 orná půda o výměře 99 m2, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví žadatele 
(manželé  J. a H.K.). 

 

1678/43/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
budova objekt bydlení č.p. 691 na pozemku p.č. 779, příslušná k části 
obce Přerov I-M ěsto, pozemek p.č.779 zast. pl vše k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - budova objekt bydlení č.p. 691 na pozemku p.č. 779, 
příslušná k části obce Přerov I-Město, pozemek p.č.779 zast.pl. o výměře 480 m2 vše k.ú. Přerov 
žadateli ( CLEVER INVEST s.r.o., IČ 27785602, se sídlem Palackého 3, Přerov). 

 

1679/43/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova - pozemku p.č 6577/199 ost. pl v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání  neschvaluje záměr statutárního města  Přerova  převod pozemku 
p.č. 6577/199 ostatní  plocha ostatní komunikace  o výměře 205 m2  v  k.ú. Přerov ve vlastnictví 
statutárního města Přerova  žadateli ( A.O.) 
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1680/43/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova - části pozemku p.č 1981/35 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města  Přerova  nájem / převod  
části  pozemku p.č. 1981/35 ostatní  plocha  v  k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova  
žadateli ( M.S.) 

 

1681/43/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova - části  pozemku p.č 1253 v k.ú. Veselíčko 
u Lipníka nad Bečvou 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje  záměr statutárního města  Přerova  převod části pozemku p.č. 1253 lesní pozemek 

o výměře 5029 m2  v  k.ú. Veselíčko u  Lipníka  nad Bečvou  ve  vlastnictví  statutárního 
města Přerova  žadateli ( Obec Veselíčko u Lipníka nad Bečvou ) 

 
2. neschvaluje záměr statutárního města  Přerova nájem části pozemku p.č. 1253 lesní pozemek 

o výměře 5029 m2  v  k.ú. Veselíčko u  Lipníka  nad Bečvou   
 

1682/43/6/2008 Nájem nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 896 a p.č. 890 v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje  uzavření dodatku č. I ke  smlouvě o nájmu  ze dne 16.11.2005 uzavřené  mezi 

statutárním městem Přerovem  jako pronajímatelem a Troubeckou hospodářskou a.s., 
Troubky, Roketská 786/21 jako nájemcem. Dodatkem se mění  výměra pronajímaných 
pozemků  p.č. 896 ostatní plocha  o výměře 7883 m2  se mění  na část pozemku p.č. 896           
o výměře  4480 m2 a pozemku  p.č. 890 ostatní  plocha  o výměře 1565 m2 se mění na část 
pozemku p.č. 890 o výměře  358  m2  v k.ú.  Henčlov. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova  -  nájem  části pozemku p.č. 896 ostatní plocha     

o  výměře 3 403 m2 a části  pozemku p.č. 890 ostatní  plocha  o výměře 1207 m2 v k.ú.  
Henčlov,   žadateli ( manželům J. a A.Ch.) 
 

 

1683/43/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova  pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých 
věcí,   částí  pozemků  p.č. 151 orná půda o výměře 182 m2,  p.č. 152 orná půda o výměře 1619 m2,  
p.č. 157 orná půda o výměře 2353 m2,  p.č. 162 orná půda o výměře 186 m2,  p.č. 163 orná půda           
o výměře 164 m2,  p.č. 166 zahrada o výměře 68 m2,  p.č. 167/1 orná půda o výměře 358 m2,  p.č. 
167/2 orná půda o výměře 109 m2,  p.č. 168 orná půda o výměře 354 m2, vše v k.ú. Kozlovice u 
Přerova.  
Dle geometrického plánu č. 546-101/2007 jsou tyto pozemky určené k zastavění označené jako:  
• p.č.152/5 orná půda o výměře 946 m2  
• p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 m2 , p.č. 151 orná půda o výměře 36 m2 
• p.č.167/1 orná půda  o výměře 627 m2,  p.č. 166  zahrada o výměře 68 m2  vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova a  vyhlášení výběrové řízení  na převod těchto pozemků za podmínek  uvedených 
v důvodové zprávě.  
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Výběrové řízení  bude zveřejněno na úřední desce po dobu  30-ti dnů, jedenkrát v tisku Nové 
Přerovsko a na internetových stránkách  statutárního města Přerova.   

 

1684/43/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 198/15 v k.ú. Popovice         
u Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  převod pozemku p.č. 
198/15 orná půda o výměře 90 m2  v k.ú. Popovice u Přerova, z vlastnictví statutárního města Přerova, 
do vlastnictví žadatele - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56,            
IČ 65993390. 

 

1685/43/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 156 a p.č. ZE-PK 159 
oba v k.ú. Popovice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  nájem částí pozemků 
p.č. 156 o výměře 118 m2 a p.č. ZE-PK 159 o výměře 490 m2  oba v k.ú. Popovice u Přerova,                
z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví žadatele – Ředitelství silnic a dálnic ČR,           
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390. 

 

1686/43/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1205 v k.ú. Žeravice  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 1205 orná půda o výměře 140 m2  v k.ú. Žeravice ve vlastnictví statutárního města žadateli – paní 
Z.M. 

 

1687/43/6/2008 Poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci domu Velké 
Novosady č.p. 554 na pozemku p.č. 591 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
poskytnutí finančního příspěvku formou daru v celkové výši 131.220,-Kč statutárním městem 
Přerovem  žadatelům:  
 
1. K.D.Ing. ve výši 1.594,-Kč 
2. K.M. ve výši 1.594,-Kč. 
3. K.J. ve výši 1.150,-Kč. 
4. K.M. ve výši 1.150,-Kč. 
5. PhDr. N.I. ve výši 3.266,-Kč.  
6. P.M. ve výši 2.271,-Kč. 
7. R.H. ve výši 3.133,-Kč. 
8. Š.O. ve výši 2.272,-Kč. 

9. Stavební bytové družstvo Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov ve výši 
114.790,-Kč.  

 

 

 

 



 12 

 

1688/43/6/2008 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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, za kupní cenu celkem 469.450,- 
Kč, t.j. 463,40 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

1689/48/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
doprodej bytové jednotky č. 461/19 v objektu bydlení č.p. 460, 461, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 5307/82, 
p.č. 5307/83, p.č. 5307/298 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 461/19 v objektu bydlení č.p. 460, 461, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5307/82, p.č. 5307/83, p.č. 5307/298 vše v k.ú. Přerov (Svisle 1, 
3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení ve výši 
535/24396, za cenu 479.083,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěných pozemcích p.č. 5307/82, 
p.č. 5307/83, p.č. 5307/298 vše v k.ú. Přerov ve výši 535/24396 za cenu 12.216,- Kč, t.j. převod 
uvedených nemovitostí za celkovou cenu 491.299,- Kč, dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova 
č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem,                  
do vlastnictví stávající nájemkyně, paní A.H., přičemž převod bude realizován v termínu do 
31.12.2008. 

 

1690/43/6/2008 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 
budovy bez č.p./č.ev. příslušné k části obce Přerov II.-Předmostí dosud 
nezapsané v katastru nemovitostí - prodejního stánku na části 
pozemku p.č. 30/1 ost.pl. v k.ú. Předmostí, včetně přípojek inž. sítí        
a venkovních úprav  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod budovy bez č.p./č.ev. příslušné k části obce Přerov II.-Předmostí dosud nezapsané v katastru 
nemovitostí - prodejního stánku na části pozemku p.č. 30/1 ost.pl. v k.ú. Předmostí,  včetně přípojek 
inž. sítí a venkovních úprav, z vlastnictví manželů P. a I.L. do vlastnictví statutárního města Přerova za 
kupní cenu 200.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. 

 

1691/43/6/2008 „Cyklostezka Přerov – Henčlov“: úplatný p řevod nemovitých věcí     
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č.2602/4 a 
p.č.4121 v k.ú.Troubky nad Bečvou 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č.693/30/3/2006 C-1 bod 8. přijatého na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 
dne 10.10.2006, ve znění usnesení č.256/12/3/2008 C-5 přijatého na 12. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova konaného dne 4.2.2008, kterým byl schválen úplatný převod nemovitých věcí – pozemku 
p.č.2602/4 ostatní plocha o výměře 32 m2 z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, IČ  70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc jako správcem nemovitostí 
ve vlastnictví kraje, tak, že text: 
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„p.č.2602/4 ost. plocha o výměře 32 m2 z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, IČ 70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc jako správcem nemovitostí 
ve vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši max. 7.680,--Kč (tj. 240,--Kč/m2)“ 
   
se nahrazuje textem:  
 
„p.č.5101/8 ost. plocha o výměře 19 m2 z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, IČ 70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc jako správcem nemovitostí 
ve vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 2.650,-Kč“. 

 

1692/43/6/2008 „Cyklostezka Přerov – Henčlov“: úplatný p řevod nemovitých věcí      
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.2602/7 a 
p.č.4118 v k.ú.Troubky nad Bečvou 

Rada města Přerova po projednání: 
1. ruší usnesení Rady města Přerova č.1370/36/6/2008 schválené na 36. schůzi Rady města 

Přerova konané dne 25.6.2008, kterým Rada města Přerova podala Zastupitelstvu města 
Přerova návrh schválit změnu usnesení č.693/30/3/2006 C-1 bod 2. přijatého na 30. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10.10.2006, kterým byl schválen úplatný převod 
nemovitých věcí – pozemků p.č.2602/7 ostatní plocha o výměře cca 120 m2 a p.č.4118 orná 
půda o výměře cca 100 m2 v k.ú.Troubky nad Bečvou z vlastnictví J.Š., tak, že text:  

 
„p.č.2602/7 ost. plocha o výměře cca 120 m2 a p.č. 4118 orná půda o výměře cca 100 m2 z vlastnictví 
J.Š., za kupní cenu ve výši max. 52.800,--Kč (tj. 240,--Kč/m2)“ 
   
byl nahrazen textem:  
 
„p.č.2602/7 ost. plocha o výměře cca 120 m2 z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ: 60609460,            
se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, zastoupeného Správou silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc jako správcem 
nemovitostí ve vlastnictví kraje, za kupní cenu ve výši max.  28.800,--Kč (tj. 240,--Kč/m2) a p.č.4118 
orná půda o výměře cca 100 m2 z vlastnictví  J.Š. za kupní cenu ve výši max. 24.000,--Kč (tj.240,--
Kč/m2)“,  
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení č.693/30/3/2006 C-1 

bod 2. přijatého na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10.10.2006, 
kterým byl schválen úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č.2602/7 ostatní plocha o 
výměře cca 120 m2 a p.č.4118 orná půda o výměře cca 100 m2 v k.ú.Troubky nad Bečvou z 
vlastnictví J.Š., tak, že text: 

 
„p.č.2602/7 ost. plocha o výměře cca 120 m2 a p.č.4118 orná půda o výměře cca 100 m2 z vlastnictví 
J.Š. za kupní cenu ve výši max. 52.800,--Kč (tj. 240,--Kč/m2)“ 
   
se nahrazuje textem:  
 
„p.č.5101/12 ost. plocha o výměře 27 m2 z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ: 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, IČ: 70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc jako správcem nemovitostí 
ve vlastnictví kraje, za kupní cenu ve výši 2.375,-Kč (tj.87,95 Kč/m2) a p.č.4118 orná půda o výměře 
cca 100 m2 z vlastnictví  J.Š. za kupní cenu ve výši max. 24.000,--Kč (tj.240,--Kč/m2)“. 
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1693/43/6/2008 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 ani jiným 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. 

 

1694/43/6/2008 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: 
 
1. schvaluje skončení nájemní smlouvy  na nájem 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 
(Vaňkova 14)  o výměře 85,91  m2  ze dne 29.3.1999 ve znění dodatků, uzavřené mezi městem 
Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a paní 
Jarmilou Tiefenbachovou, Přerov, Komenského 48, IČ 14622912,  jako nájemcem. Nájemní 
smlouva bude skončena dohodou ke dni 30.9.2008.           

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem 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 
(Vaňkova 14) o výměře 85,91 m2  mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní 
správou města Přerova, jako pronajímatelem a společností Pekárna Tiefenbach s.r.o., se sídlem 
Přerov I – Město, Komenského 1405/36, IČ 27767949, jako nájemcem. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 83.430,-  
Kč/rok (t.j. 1 000,- Kč/m2/rok za místnosti hlavní, 800,- Kč/m2/rok za místnosti vedlejší).  
Účelem nájmu je provozování prodejny potravinářského zboží, rychlého občerstvení a prodej 
výrobků učňovského školství. 

 

1695/43/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání:  
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části  pozemku p.č. 1019/1 ost. plocha o výměře 

10,25 m2 v k.ú. Přerov, vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 26.11.2001 ve znění 
dodatku č.1 ze dne 20.9.2004 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a M.Z. jako nájemcem ke dni 30.9.2008. 

2.   schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části  pozemku p.č. 1019/1  ost. plocha o  
výměře  10,25 m2 v k.ú.  Přerov,  vzniklého na základě nájemní  smlouvy  ze dne  30.5.2003  
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uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a V.Z. jako nájemcem ke 
dni 30.9.2008. 

 

1696/43/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 4643/1  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání:  
 
1.  schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova  - pozemku p.č. 4643/1 ost. plocha o výměře 480 m2 v k.ú. Přerov  mezi statutárním 
městem Přerovem jako pronajímatelem a manželi H. a Ing. M.K. jako nájemcem na dobu 
určitou – do nabytí právní moci kolaudace  novostavby rodinného domu na pozemcích p.č. 
4643/2,4643/3 v k.ú. Přerov. Nájemné bude činit 25,-Kč/ m2/rok, tj. celkem 12.000,- Kč/rok. 

2.  schvaluje úhradu za užívání pozemku p.č.  4643/1 ost. plocha o výměře 480 m2 v k.ú. Přerov  
v majetku statutárního města Přerova  ve výši 25,-Kč/ m2/rok za období od 1.1.2008 do doby 
uzavření nájemní smlouvy na tento pozemek. Úhradu provede uživatel pozemku manželé H. a 
Ing. M.K., kteří tento pozemek užívají jako zařízení staveniště pro stavbu rodinného domu na 
pozemcích p.č. 4643/2,4643/3 v k.ú. Přerov. 

 

1697/43/6/2008 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: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy 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 (Přerov, Jasínkova 4) mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a společností KoTě, o.p.s., se sídlem Chropyně, Masarykova 253,                   
IČ 27695867 jako nájemcem -  nájem  hlavních prostor o výměře 56,85 m2. Účelem nájmu je 
využití nebytových prostor pro těhotné ženy a maminky s dětmi do 1 roku. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 
9.380,- Kč ročně (tj. 165,- Kč/m2/rok). 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy 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 (Přerov, Jasínkova 4) mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a panem V.M. jako nájemcem – nájem vedlejších prostor o výměře 56,93 m2. 
Účelem nájmu je využití prostor pro zřízení a provozování vinotéky s posezením. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Výše nájemného bude 
činit 45.544,- Kč ročně (tj. 800,- Kč/m2/rok), dle Vnitřního předpisu č. 16/07 – Pravidel pro 
postup při přípravě podkladů pro rozhodování o majetkoprávních úkonech. 
  Nájemce provede úpravy předmětu nájmu na své náklady (vybudování 
dámské a pánské toalety, napojení na kanalizaci, přívod a zabudování teplé a studené vody, 
přívod elektrického proudu, oprava podlahy, úprava oken a vstupních dveří, vnitřní a venkovní 
malba objektu). Tyto prokazatelně vynaložené náklady na úpravu předmětu nájmu nájemci 
nelze započíst  na úhradu nájemného. 

 

1698/43/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
budovy bez č.p./č.ev. příslušné k části obce Přerov I. - Město, na 
pozemku p.č. 907/12 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy uzavřené dne 7.2.2007, 
ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 13.2.2008 mezi statutárním městem Přerov (jako 
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pronajímatelem) a panem J.D. (jako nájemcem). Předmětem smlouvy je nájem budovy bez č.p./č.ev.- 
garáž příslušné k části obce Přerov I.-Město, na pozemku p.č. 907/12 o výměře  24 m2 v k.ú. Přerov. 
Nájem skončí okamžikem doručení odstoupení od smlouvy nájemci. 

 

1699/43/6/2008 Změna usnesení Rady města Přerova č. 1632/41/6/2008 z 41. schůze 
Rady města Přerova konané dne 10.9.2008 – skončení nájmu části 
pozemku p.č. 168/5 a části pozemku p.č. 168/1 v k.ú. Penčice; skončení 
nájmu pozemku p.č. 2554/8 a části pozemku p.č. 2554/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje změnu usnesení č. 1632/41/6/2008 z 41. schůze Rady města Přerova konané dne 

10.9.2008 tak, že se vypouští text: 
 
II. „uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 168/5 orná půda a části pozemku p.č. 

168/1 orná půda o celkové výměře 160 m2, oba v k.ú. Penčice vzniklého na základě nájemní 
smlouvy uzavřené dne 2.8.2001 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a  
manžely J. a M.P. jako nájemci, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.12.2003. Nájem bude skončen 
dohodou smluvních stran nejpozději k 18.9.2008; nebude-li k uvedenému  datu uzavřena 
dohoda o skončení nájemní smlouvy mezi smluvními stranami, statutární město Přerov podá 
nájemci výpověď nájemní smlouvy ke dni 1.10.2008. Výpovědní lhůta činí 1 rok. 

IV. uzavření dohody o skončení nájmu pozemku p.č. 2554/8 zast. pl. o výměře 14 m2 a části 
pozemku p.č. 2554/3 zahrada o výměře 150 m2, oba v k.ú. Přerov vzniklého na základě 
nájemní smlouvy uzavřené dne 7.10.2003 mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a panem D.O. jako nájemcem. Nájem bude skončen dohodou smluvních stran 
nejpozději k 18.9.2008; nebude-li k uvedenému  datu uzavřena dohoda o skončení nájemní 
smlouvy mezi smluvními stranami, statutární město Přerov podá nájemci výpověď nájemní 
smlouvy ke dni 1.10.2008. Výpovědní lhůta činí 1 rok“ 

 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 2.8.2001 mezi statutárním 

městem Přerovem jako pronajímatelem a manžely J. a M.P. jako nájemci, ve znění dodatku č. 
1 ze dne 29.12.2003 na nájem části pozemku p.č. 168/5 orná půda a části pozemku p.č. 168/1 
orná půda o celkové výměře 160 m2, oba v k.ú. Penčice. Dodatkem č. 2 k uvedené nájemní 
smlouvě bude stanovena povinnost nájemce v případě prodlení s placením nájemného uhradit 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč.  

 
3. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 7.10.2003 mezi statutárním 

městem Přerovem jako pronajímatelem a panem D.O. jako nájemcem na nájem pozemku p.č. 
2554/8 zast. pl. o výměře 14 m2 a části pozemku p.č. 2554/3 zahrada o výměře 150 m2, oba v 
k.ú. Přerov. Dodatkem č. 1 k uvedené nájemní smlouvě bude stanovena povinnost nájemce v 
případě prodlení s placením nájemného uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-
Kč.  

 

1700/43/6/2008 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2        
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor    
v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt), 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  mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem       
a   Ing. Jiřím Kubalou, IČ 76116794  místem podnikání Rokytnice 161,  jako výpůjčitelem. Smlouva    
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o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky               
je užívání prostor jako kancelář a sídlo společnosti Regionální letiště Přerov a.s.. 

 

1701/43/6/2008 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - pozemků p.č. 5087, 
p.č.5089, p.č.5043, p.č. 5041, p.č. 5044 a p.č. 5033, vše 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 Severomoravskou plynárenskou, a.s., se sídlem  Plynární 2748/6, Ostrava, Moravská Ostrava,         
IČ 47675748, jako budoucím, oprávněným z věcného břemene. 
 Předmětem smlouvy bude realizace rekonstrukce stávajících plynovodů. na pozemcích  ve 
vlastnictví statutárního města Přerova   p.č.  p.č. 5087 ost. plocha, p.č. 5089 ost. plocha , p.č. 5043 ost. 
plocha , p.č. 5041 ost. plocha, p.č. 5044 ost. plocha   a p.č. 5033 ost.plocha , vše 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. 

 

1702/43/7/2008 Projekt Předmostím až do pravěku – víceúčelový areál „Mamutov“ 

Rada města Přerova po projednání: 
1. bere na vědomí informaci o průběhu realizace projektu Předmostím až do pravěku, 
2. ukládá pracovní skupině pro koordinaci projektu Předmostím až do pravěku zpracovat 

podrobné zadání pro studii vybudování areálu „Mamutov“ včetně studie jeho provozování, 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr vybudovat víceúčelový areál 

„Mamutov“ v Předmostí. 
 

1703/43/7/2008 Veřejná sbírka pod vánočním stromem 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. souhlasí s konáním veřejné sbírky ve prospěch Muzea Komenského, příspěvkové organizace, 

Horní náměstí 7, 750 11 Přerov, IČ 097969, a to formou pokladničky umístěné pod vánočním 
stromem na náměstí T. G. Masaryka v Přerově v termínu od 30.11.2008 do 4.1.2009. Čistý 
výtěžek sbírky bude použit na péči o zraněné živočichy v záchytné stanici pro handicapované 
živočichy v areálu oddělení ORNIS, Bezručova 10, Přerov (Ornitologická stanice), k nákupu 
krmiv, léčiv, veterinárních pomůcek a materiálu a k úhradě nákladů na veterinární péči. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o běžném účtu mezi statutárním městem Přerov a Českou 

spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ 45244782. 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 a) zřídit dočasný peněžní fond s názvem „Vánoční sbírka 2008“ 
 b) vydat Statut dočasného peněžního fondu „Vánoční sbírka 2008“ 

 

1704/43/7/2008 Stanovení doby – termínů sňatků a změna úředně určených místností 
pro uzavírání sňatků 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. stanovuje dobu sňatků v roce 2009 ve slavnostní zámecké síni v Přerově č.p. 1, Horní náměstí 
1 v termínech uvedených v důvodové zprávě. Ve stanovených dobách sňatků nelze konat 
sňatky na jiných vhodných místech. 

 
2. ruší své usnesení číslo 610/20/7/2007 z 12.10.2007 a od 1.1.2009 stanovuje jako úředně 

určené místnosti pro uzavírání sňatků slavnostní zámeckou síň v  Přerově čp.1, Horní náměstí 
1 a místnost v budově s pečovatelskou službou v Bochoři čp. 59,  Náves  48. 

 

1705/43/7/2008 Návrh na název ulice v Přerově, Přerov I - Město 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pojmenovat ulici      
v Přerově, část Přerov I - Město, v katastrálním území Přerov názvem Hostýnská. 

 

1706/43/7/2008 Dodatek č. 1 k Dohodě o úhradě prokazatelné ztráty dle ust. § 269 
odst. 2 obchodního zákoníku (dále jen „dohoda“), uzavřené dne 
21.12.2007 mezi Statutárním městem Přerov a společností Veolia 
Transport Morava a.s. a rozpočtové opatření na úhradu vyplývající z 
dodatku. 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o úhradě prokazatelné ztráty dle ust. § 269 odst. 2 

obchodního zákoníku, uzavřené dne 21.12.2007 mezi Statutárním městem Přerov a společností 
Veolia Transport Morava a.s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, 
IČO: 258 27 405. Dodatkem č. 1 se zvyšuje výše úhrady prokazatelné ztráty v roce 2008        
na částku v celkové výši 19.246.000,-- Kč, 

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

rozpočet 
Návrh 
rozpočtového
opatření 

  Rozpočet    
po úpravě 

 1361  Správní poplatky 
 

10 585,0 + 476,0 11 061,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR POL  Upravený 

rozpočet 
Návrh 
rozpočtového
opatření 

 Rozpočet    
po úpravě 

2221 16 Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada 
prokazatelné ztráty v městské a příměstské 
autobusové dopravě aj.) 

18 910,0 + 476,0 19 386,0 

 

1707/43/7/2008 Podněty z 38. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, které zazněly na 38. schůzi 
Rady města Přerova. 

 

1708/43/7/2008 Informace o členství statutárního města Přerova ve sdruženích             
a svazech 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí informaci o členství statutárního města Přerova ve sdruženích a svazech 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout o ukončení členství ve Sdružení 

obcí střední Moravy k 31.12.2008. 
 

1709/43/7/2008 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerov a vedoucím 
zaměstnancům, pověřeným řízením Služeb města Přerova a Městské 
knihovny Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání mimořádných odměn ve smyslu § 134 
zákoníku práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov a vedoucím 
zaměstnancům, pověřeným řízením Služeb města Přerova a Městské knihovny Přerov v rozsahu, 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 

1710/43/7/2008 Platové záležitosti 

Rada města Přerova po projednání stanovuje s účinností od 1.10.2008 platy paní PhDr. Martě 
Vanišové, ředitelce Sociálních služeb města Přerova a panu Rudolfu Neulsovi, pověřenému řízením 
Služeb města Přerova, a to v rozsahu, uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 

1711/43/8/2008  

Rada města Přerova po projednání doporučuje jednateli Technických služeb města Přerova, s.r.o. 
panu Václavu Zatloukalovi rozvázat pracovní poměr ve zkušební lhůtě řediteli Technických služeb 
města Přerova, s.r.o.  panu Mgr. Dušanu Hluzínovi. 

 

 

V Přerově dne 24. září 2008 

 

 

 

 

 

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

 


