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USNESENÍ ze 45.  schůze Rady města Přerova, konané dne 15.10.2008 

 

1714/45/1/2008 Program 45. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 45. schůze Rady města Přerova konané dne 15. října 2008 
 
2. schvaluje paní Ing. Naděždu Jačkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 45. schůze Rady 

města Přerova 
 

 

1715/45/2/2008 Kontrola usnesení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. 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 2982250130,   

 
2. 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 2982250131.   

 
 

1716/45/2/2008 Zhodnocování krátkodobě volných finančních prostředků  

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
statutárního města Přerova za období od 1. 7. 2008 - 30. 9. 2008. 

 

1717/45/2/2008 Změna v personálním obsazení pracovní skupiny  

Rada města Přerova po projednání odvolává pana Mgr. Dušana Hluzína z funkce člena pracovní 
skupiny, která se zabývá „transformací“ příspěvkové organizace Technické služby města Přerova       
na obchodní společnost Technické služby města Přerova, s. r. o., v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Přerova poř. číslo 214/11/2/2007 ze dne 10. 12. 2007. 

 

1718/45/3/2008 Projekt "Zeleň v nové části hřbitova v Přerově" 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Zeleň v nové části hřbitova v Přerově" v rámci 

6.výzvy Operačního programu životní prostředí, 
2. pověřuje Odbor rozvoje přípravou tohoto projektu pro podání žádosti o dotaci. 

 

1719/45/3/2008 Zámek Přerov – obnova nádvoří, průjezdu – schválení dodatku č. 1 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě smlouvy o dílo            
č. 1260, 050140292008 ze dne 23.5.2008 na akci Zámek Přerov – obnova nádvoří, průjezdu, uzavřené 
mezi Statutárním městem Přerovem a společností PROFISTAV Přerov se sídlem ul. 9. května 217, 
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750 02 Přerov, IČ 253 95 653 na realizaci přípravných prací pro budoucí prezentaci archeologických 
nálezů s nabídkovou cenou 90.792,- Kč vč. DPH a úpravu termínu dokončení do 30.11.2008. 

 

1720/45/3/2008 Tyršův most přes řeku Bečvu – projektová dokumentace – schválení 
nabídky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem 
Přerovem a společností Šrámková architekti s.r.o., Na Šafránce 25.101 00 Praha 10, IČ 27216217      
na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení rekonstrukce Tyršova mostu přes 
Bečvu v Přerově za nabídkovou cenu 1.732.640,- Kč (vč. DPH). 

 

1721/45/4/2008 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2008 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přípravu řádné inventarizace majetku a závazků za rok 
2008 včetně harmonogramu a instrukce  k jejímu provedení. 

 

1722/45/4/2008 Útulek pro zvířata - přijetí daru 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
od paní A.Č. v celkové výši 600,- Kč.  

 

1723/45/4/2008 Rozpočtové opatření č. 13 

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

1724/45/4/2008 Kontrola usnesení 768/25/6/2008 - pracovní skupina pro zabezpečení 
oslav roku 2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje změny v personálním obsazení pracovní skupiny: s účinností od 15.10.2008 je 

odvolán z pracovní skupiny Mgr. Dušan Hluzín a jmenován členem skupiny Ing. František 
Simon, 

 
2. bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny pro zabezpečení oslav roku 2008, 

včetně rozšíření rámcového programu oslav.  
 

1725/45/5/2008 Úprava platu ředitelky Mateřské školy Přerov, Komenského 25  

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 09. 2008 úpravu platu paní Marii 
Netočné, ředitelce Mateřské školy  Přerov, Komenského 25 v rozsahu dle důvodové zprávy. 

 

1726/45/5/2008 Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení  
pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 - 
jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní 
komise.  

 Vyhlášení  konkursního  řízení   na   obsazení   pracovního místa 
ředitele Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, zřízené 
statutárním městem Přerov 

 
2. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, zřízené statutárním 
městem Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 16. 10. 2008  
 Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16: 

• Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková (člen určený zřizovatelem) 
• Mgr. Romana Pospíšilová (člen určený zřizovatelem) 
• Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje) 
• Mgr. František Žůrek (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 

podle druhu a typu příslušné školy, ředitel příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 
Želatovská 8) 

• Mgr. Ivana Suchánková (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Boženy Němcové 16) 

• Mgr. Lenka Zedková (školní inspektor České školní inspekce)  
• Bc. Ivo Kropáč (člen školské rady při příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Boženy 

Němcové 16) 
 
3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 –  paní Mgr. 
Šárku Krákorovou Pajůrkovou, s účinností od 16. 10. 2008 

 
4. schvaluje že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 je s účinností  
od 16. 10. 2008 paní Jitka Sotorníková, zaměstnankyně Odboru školství, mládeže a 
tělovýchovy Magistrátu města Přerova 
 

5. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 
1 důvodové zprávy 

 

1727/45/5/2008 TJ SPARTAK PŘEROV - vyslovení podpory záměru rozšíření 
fotbalového hřiště 

Rada města Přerova po projednání vyslovuje podporu záměru TJ SPARTAK PŘEROV, IČ 00534935, 
se sídlem Přerov, Bezručova 4, rozšířit v roce 2009 fotbalové hřiště s umělou trávou na parcele p.č. 
6724/1 v k.ú. Přerov, bez finanční spoluúčasti statutárního města Přerova na realizaci tohoto záměru.  

 

1728/45/5/2008 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání: 
 
 1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 54 v Přerově, Klivarova 6 s panem P.S. za 

obvyklých podmínek, 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k náhradnímu bytu č. 20 v Přerově, Kainarova 12 s paní 

J.S. za obvyklých podmínek, 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, gen. Štefánika 6 s paní Z.Š. na 

dobu určitou ½ roku s dodatkem prodloužení na dobu určitou 1 rok s dodatkem prodloužení na 
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dobu určitou 2x tři roky s dodatkem prodloužení na dobu neurčitou za podmínky úhrady 
zbývající části poplatku z prodlení na Domovní správě města Přerova, 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 12 v Přerově, Kojetínská 1946 s paní 
N.Č. na dobu určitou ½ roku od podpisu nájemní smlouvy, 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7 s paní M.T. za 
obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému 
bytu. Paní T. převezme byt v takovém stavu, v jakém se nachází. 

 
 

1729/45/5/2008 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., doposud s trvalým pobytem tamtéž. 

 

1730/45/5/2008 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 2 v domě č.p. 1947 v Přerově, 

Kojetínská č.o. 36, s paní M.M., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k jednopokojovému bytu č. 20 v domě č.p. 2534 v 

Přerově, Jižní čtvrť II  č.o. 13, s paní R.B., a to za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu 
k dosavadnímu bytu. 

 

1731/45/5/2008 Návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 
zvláštního určení – v  domě s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 29 v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově, ul. Trávník 1 s panem A.P. (mimo 
schválený pořadník zájemců).  Nájemní smlouva bude uzavřena až po uhrazení  příspěvku na provoz 
sociálních služeb obcí Měrovice  nad Hanou. 

 

1732/45/5/2008 Pověření ke komplexnímu zajištění výběrového řízení na nájem 
nebytových prostor v objektu Domova pro seniory Přerov 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Sociální služby města Přerova ke komplexnímu zajištění 
výběrového řízení na nájem nebytových prostor v objektu Domova pro seniory Přerov. 

 

1733/45/5/2008 Pověření ke komplexnímu zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
na pořízení užitkového motorového vozidla 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Sociální služby  města Přerova  ke komplexnímu zajištění  
veřejné zakázky malého rozsahu  v souladu s vnitřním  předpisem č. 18/07 „Zásady postupu při 
zadávání veřejných  zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“, a to na  pořízení  užitkového  
motorového vozidla pro Domov pro seniory Přerov. 

 

1734/45/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje  záměr statutárního města Přerova  - výpůjčku  pozemku 
p.č. 1174  sportoviště a  rekreační plocha o výměře 10309 m2 a pozemku p.č. 531 sportoviště a 
rekreační plocha o výměře 270 m2  žadateli (Tělovýchovná jednota Sokol Henčlov,  IČ  44940556,     
se sídlem  Přerov VIII-Henčlov, ul.Sokolů 50). 

 

1735/45/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
pozemku p.č. 4996/1 v k.ú. Přerov žadateli ( R. N.). 

 

1736/45/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 6128 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova -  převod   pozemku  
p.č. 6128 ostatní plocha o výměře 102 m2   v k.ú. Přerov žadateli  (pan J.S.) ke komerčním účelům. 

 

1737/45/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí  v majetku 
statutárního města Přerova - části nebytových prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku  části nebytových prostor v objektu 

administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2    
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti č. S 10  o výměře 20 m2  pro slečnu V.J. za 
účelem  užívání prostor pro zkušebnu hudební skupiny. 

 
2. 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) - místnosti č. S 10 o výměře 20 m2 mezi statutárním městem 
Přerovem, jako půjčitelem  a slečnou   V.J. jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu určitou 29 dnů. Účelem výpůjčky  je užívání prostor pro zkušebnu hudební 
skupiny. 

 

1738/45/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - nebytových prostor v budově bez 
č.p./č.ev. příslušné k části obce Přerov II.-Předmostí dosud nezapsané 
v katastru nemovitostí, na části pozemku p.č. 30/1 ost.pl. v k.ú. 
Předmostí  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytových 
prostor  v budově bez č.p./č.ev. příslušné k části obce Přerov II.-Předmostí dosud nezapsané v katastru 
nemovitostí - prodejní stánek na části pozemku p.č. 30/1 ost.pl. v k.ú. Předmostí žadateli -  manželům 
P. a I.L. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky uzavření kupní smlouvy na převod uvedené 
budovy do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

1739/45/6/2008 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 486/4  v  k.ú.  Předmostí 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města  Přerova  bezúplatný převod   
pozemku p.č. 486/4 orná půda o výměře 194 m2  v k.ú. Předmostí,  ve vlastnictví  ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 42, Praha, do vlastnictví statutárního města 
Přerova. 

 

1740/45/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5535 ost. plocha v k.ú.  
Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých 
věcí  z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5535 ost. plocha v k.ú. Přerov              
o výměře cca 80 m2 žadateli J.H. za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zrušení 
věcného břemene a o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 5535 v k.ú. Přerov. 

 

1741/45/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5318 zahrada, p.č. 5319 
zahrada, oba v k.ú.  Přerov  

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých 
věcí  z majetku statutárního města Přerova  pozemků p.č. 5318 zahrada o výměře 1266 m2, p.č. 5319 
zahrada o výměře 1395 m2, oba  v k.ú.  Přerov žadateli Level EUROPE, s.r.o., Realitní kancelář          
se sídlem Pivovarská 13, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25910230, pobočka  Smetanova 
810, 755 01 Vsetín. 

 

1742/45/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části p.č. 251, části p.č. 250, p.č. 
401, p.č. 248/1, p.č. 248/2, p.č. 402, p.č. 387 vše v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova – části p.č.  251 ovocný sad o výměře 680 m2, části p.č. 250 
ost.pl. o výměře 1230 m2, p.č. 387 zast.pl. o výměře 145 m2, p.č. 401 ost.pl. o výměře 2142 m2, p.č. 
248/2 zast.pl. o výměře 107 m2, p.č. 248/1 ost.pl. o výměře 1066 m2 a p.č. 402 zast.pl.  o výměře      
110 m2  všechny v k.ú. Čekyně ve vlastnictví statutárního města Přerova žadateli – TJ Sokol Čekyně, 
se sídlem Přerov-Čekyně, Pod Lipami 12/3, IČ 47998750. 

 

1743/45/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - úplatný  převod nemovitých věcí 
do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2406/2, p.č. 
2433/9, p.č. 5198/62, p.č. 5198/63, p.č. 5198/64, p.č. 5198/65, p.č. 
5198/66  v   k.ú.  Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města  Přerova úplatný převod   
pozemku  p.č. 2406/2 ostatní plocha  o výměře 78 m2, p.č. 2433/9 ostatní plocha o výměře 185 m2 , 
p.č. 5198/62 ostatní plocha o výměře 270 m2, p.č. 5198/63 ostatní plocha o výměře 295 m2 , p.č. 
5198/64 ostatní plocha o výměře  383 m2 p.č. 5198/65 ostatní plocha o výměře 93 m2, p.č. 5198/66 
ostatní plocha o výměře 239 m2  vše  v k.ú. Přerov, ve spoluvlastnictví  (E.G. a M.S.), do vlastnictví 
statutárního města Přerova za 25% ceny stanovené znaleckým posudkem.  

 

1744/45/6/2008 Záměr statutárního města Přerova: převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku ve zjednodušené evidenci – 
parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č.5537 o 
výměře 8.277 m2 v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání  neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č.5537    
o výměře 8.277 m2 v k.ú.Přerov, z vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,            
IČ 47674521, se sídlem Přerov, Šířava 483/21, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

1745/45/6/2008 Záměr statutárního města Přerova: převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č.370/1 v k.ú. Újezdec     
u Přerova o výměře cca 39 m2 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 370/1 v k.ú. Újezdec u Přerova o výměře cca 39 m2 z vlastnictví Ing. A.K. a Ing. arch. 
K.K. do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

1746/45/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části nebytových prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město,   
na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město,      
na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti  č. 60   o výměře  45,7 m2   
pro  pana  Ing.arch. Ladislava Palko, místem podnikání Lipník nad Bečvou I - Město, Jezerská 1301,       
IČ 18052436, za účelem užívání prostor jako kancelář architektonického atelieru. 

 

1747/45/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod   pozemků: 
-  p.č.106/5 zast.plocha a nádvoří o výměře 425 m2  za kupní cenu ve výši 85 000,- Kč - cena  v místě 
a čase obvyklá 
- p.č. 106/8 zast. plocha a nádvoří o výměře 233 m2  za kupní cenu ve výši 46 600,- Kč - cena v  místě 
a čase obvyklá 
-  p.č. 106/11 zast. plocha a nádvoří o výměře 11 m2   za kupní cenu ve výši 9 600,- Kč - cena  v místě 
a čase obvyklá 
-  p.č.106/20 ost. plocha o výměře 184 m2  za kupní cenu ve výši 36 800,- Kč - cena  v místě a čase 
obvyklá 
-  p.č.106/21 ost. plocha o výměře 145 m2 za kupní cenu ve výši 29 000,- Kč - cena  v  místě a čase 
obvyklá 
-  p.č.106/22 ost. plocha o výměře 91 m2  za kupní cenu ve výši 18 200,- Kč - cena  v místě a čase 
obvyklá 
- p.č. 106/23 ost. plocha o výměře 23 m2    za kupní cenu ve výši  4 600,- Kč - cena  v místě a čase 
obvyklá 
 
vše v k.ú. Kozlovice u Přerova  společnosti REKOD s.r.o. se sídlem Hranice, Sklenný kopec 1632,    
IČ 25545035. 

 

1748/45/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 928, p.č. 1037. p.č. 1131 vše ostatní plocha v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  převod id. 
½  pozemků p.č. 928 ostatní plocha o výměře 1263 m2, p.č. 1037 ostatní plocha o výměře 297 m2,  p.č.  
1131 ostatní plocha o výměře 139 m2 vše v k.ú. Žeravice, z vlastnictví statutárního města Přerova,      
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do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha 4, Na Pankráci 546/56, za cenu dle znaleckého 
posudku  v čase a místě obvyklou 215.610,- Kč ( tj. 127,-Kč/m2/ ) 

 

1749/45/6/2008 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerovem - pozemku p.č. 
312/9 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 312/9  ost. 
plocha o výměře 1363 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova mezi ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, jako pronajímatelem a statutárním městem 
Přerovem, jako nájemcem. 
 Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31.12.2008, tj. na dobu provádění stavebních prací. 
 Účelem nájmu  je provedení stavebních prací v souvislosti se stavbou "Úprava odvodnění 
místní komunikace, Přerov - Újezdec ulice Nová Čtvrť". 
 Výše úhrady za nájem bude činit 25,- Kč/m2/rok (tj. 2.200,- Kč/rok). Nájemné za období od 
1.9. do 31.12.2008 bude činit 735,- Kč. 

 

1750/45/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č.2155/1 v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2155/1 
ost. plocha o výměře 2,88 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem   
a Střední zdravotnickou školou Hranice, IČ 00600903, elokované pracoviště Přerov, se sídlem Přerov 
I-Město, nám.Přerovského povstání 2804, jako nájemcem. 
 Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše úhrady za nájem 
bude činit 1.440,- Kč/rok (tj. 500,- Kč/m2/rok). 
 Účelem nájmu bude umístění vývěsek, které budou sloužit k propagaci školy. 

 

1751/45/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
nebytových prostor občanské vybavenosti č.p. 1586, příslušnému k 
části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 5307/75 v k.ú. Přerov (bří 
Hovůrkových 10) a movité věci  umístěné v objektu bez čp./če.  na 
pozemku p.č. 2207 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 2) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě na nájem nebytových 
prostor občanské vybavenosti č.p. 1586 příslušnému k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 
5307/75 v k.ú. Přerov (bří Hovůrkových 10) a movité věci  umístěné v objektu bez čp./če. na pozemku 
p.č. 2207 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 2)  ze dne 29.10.2003, uzavřené mezi Městem Přerovem, jako 
pronajímatelem  a  Základní uměleckou školou Bedřicha Kozánka, Přerov,  se sídlem v Přerově, tř. 17. 
listopadu 2, IČ 47184442, jako nájemcem. 
V souboru pronajatých věcí movitých, specifikovaných v příloze č. 1  se dodatkem ruší položka - 
Cimbál Amati. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

1752/45/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -  
nebytových prostor v objektu bytový dům  č.p. 2589, příslušnému k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření 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  
v k.ú. Přerov (Klivarova 2)  o výměře 133,38 m2  mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a společností  Mader a synové, s.r.o.,              
se sídlem Praha 6, Na hutích 8/665,  IČ 62582178, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 121.004,- Kč/rok (t.j. 1 000,- 
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Kč/m2/rok za místnosti hlavní a 800,- Kč/m2/rok za místnosti vedlejší).  Účelem nájmu je provozování 
prodejny pečiva a potravin. 

 

1753/45/6/2008 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: 
 
I. ruší usnesení Rady města Přerova č. 1697/43/6/2008 z 43. schůze Rady města Přerova konané 

dne 24.9.2008, 
II. mění usnesení Rady města Přerova č. 1557/38/8/2008 z 38. schůze Rady města Přerova tak, že 

text: 
 
„ 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.“ 
 
 se nahrazuje textem: 
 
„ 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  a schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části nebytových prostor o výměře 
38,6 m2 žadateli - Vladimír Mojžíš, s místem podnikání Přerov, Jasínkova 328/3, IČ: 73276049, za 
účelem zřízení a provozování vinotéky a nájem části nebytových prostor o výměře 87,86 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.“ 
III. 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  

 
1) společností KoTě, o.p.s., se sídlem Chropyně, Masarykova 253, IČ: 27695867 jako nájemcem 

-  nájem  části nebytových prostor o výměře 87,86 m2. Účelem nájmu je využití nebytových 
prostor pro těhotné ženy a maminky s dětmi do 1 roku. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou 29 dnů. Výše nájemného bude činit 1.152,- Kč (tj. 165,- Kč/ m2/rok), 

 
2) panem Vladimírem Mojžíšem, s místem podnikání Přerov, Jasínkova 328/3 IČ: 73296049, 

jako nájemcem – nájem části nebytových prostor o výměře 38,6 m2. Účelem nájmu je využití 
prostor pro zřízení a provozování vinotéky s posezením. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou 29 dnů. Výše nájemného bude činit 2.453,- Kč (tj. 800,- Kč/ m2/rok). 
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. 

 

1754/45/6/2008 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
část nebytového prostoru v budově č.p.47, č.p.83, č.p.84, příslušné k 
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části obce Přerov I-M ěsto, postavené na pozemcích p.č.155, p.č.179, 
p.č.180 v k.ú.Přerov (budova bývalé Okresní vojenské správy) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje dohodu o skončení nájemní smlouvy na nájem části 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p.47, č.p.83, č.p.84, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
postaveném na pozemcích p.č.155, p.č.179 a p.č.180 v k.ú. Přerov (bývalá Okresní vojenská správa)     
o výměře 119,1 m2 uzavřené dne 1.8.2005 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem          
a Pavlem Smékalem, IČ 73254657, s místem podnikání Přerov, Bratrská 569/24, jako nájemcem,       
ve znění dodatku č.1 ze dne 14.11.2005, dodatku č.2 ze dne 20.2.2006, dodatku č.3 ze dne 24.7.2006  
a dodatku č.4 ze dne 19.10.2006. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 15.11.2008. 
Nebude-li dohoda ke dni 15.11.2008 uzavřena, statutární město Přerov odstoupí od nájemní smlouvy. 

 

1755/45/6/2008 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 
vypůjčiteli TJ Spartak Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje skončení smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Městem Přerov jako půjčitelem a TJ 

Spartak Přerov se sídlem Bezručova  4, Přerov,  IČ 00534935, jako vypůjčitelem dne 
17.10.2002 ve znění dodatku č.l ze dne 19.2.2003, dodatku č.2 ze dne 26.3.2004, dodatku č. 3 
ze dne 3.8.2005, výpovědí z důvodu užívání předmětu výpůjčky v rozporu s účelem, kterému 
slouží. Výpovědní lhůta činí 12 měsíců, 

2. ukládá odboru právnímu vyzvat TJ Spartak Přerov, IČ 00534935, se sídlem Bezručova 4, 
Přerov, k vydání bezdůvodného obohacení (tj. částky rovnající se celkovému nájemnému       
za období užívání části pozemku p.č.4306/33 o výměře cca 850 m2 ze strany Jiřího Loupala, 
IČ 40291162, s místem podnikání Radvanice 79, na základě smlouvy o přenechání předmětu 
výpůjčky mezi TJ Spartak Přerov a Jiřím Loupalem ze dne 1.3.2007) a v případě jeho 
nevydání ukládá odboru právnímu domáhat se vydání bezdůvodného obohacení soudní cestou.  

Termín: průběžně 

 

1756/45/6/2008 Změna usnesení č. 1701/43/6/2008 přijatého Radou města Přerova      
na její 43. schůzi konané dne 24. září 2008 

Rada města Přerova po projednání mění usnesení Rady města Přerova č. 1701/43/6/2008 z její 43. 
schůze konané dne 24. září 2008, a to tak, 
 
že původní text usnesení: 
 
"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 
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uvedeném pozemku a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení 
věcného břemene do katastru nemovitostí." 
 
se nahrazuje textem: 
 
"Rada města Přerova po projednání 
 
schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene - 
společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27768961 - 
umístit a provozovat na částech pozemků  ve vlastnictví statutárního města Přerova  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 podzemní plynovodní vedení a právu oprávněného z věcného 
břemene vstupovat, vjíždět a zdržovat se na uvedených pozemcích za účelem rekonstrukce, údržby a 
odstranění podzemního plynovodního vedení. 
Mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností SMP 
Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27768961, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene, bude uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů ode dne doručení 
geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene potvrzeného příslušným katastrálním 
úřadem a znaleckého posudku na ocenění věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou a za úplatu stanovenou dle znaleckého posudku. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
a geometrického plánu, jakož i náklady spojené s řízením o povolení vkladu práva odpovídajícího 
věcnému břemeni do katastru nemovitostí hradí oprávněný z věcného břemene." 

 

1757/45/6/2008 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 6568/11 ost. plocha, 
6577/26 ost. plocha, 5088/3 ost. plocha, v majetku statutárního města 
Přerova, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné a  Vodovody a kanalizacemi Přerov,a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02  Přerov, IČ 47674521,  jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude právo zřízení a provozování kanalizace včetně přípojek  na pozemích 
p.č. 6568/11 ost. plocha, 6577/26 ost. plocha, 5088/3 ost. plocha, vše v k.ú. Přerov, které jsou               
v majetku statutárního města Přerova,včetně ochranného pásma a s tím spojené omezení, spočívající     
v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu oprávněnému  a jím pověřeným třetím osobám  přístup         
a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce     
a odstranění kanalizace a přípojek. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem , kterým bude zaměřen rozsah věcného  
břemene na výše uvedených pozemcích  a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný uhradí  náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu, znaleckého posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného 
břemene do katastru nemovitostí. 

 

1758/45/6/2008 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 191 v k.ú. Penčičky                                                                                                                     

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení a provozování nadzemního kabelového vedení přípojky NNV 
pro RD a sloupu VO , v právu vstupovat a vjíždět na zatížený pozemek za účelem jejich oprav a 
údržby. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemku p.č. 191 v k.ú. 
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Penčičky – jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, IČ 27232425 – jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene bude 
stanovena na základě znaleckého posudku. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-
ti dnů od předložení geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene, znaleckého 
posudku a kolaudačního souhlasu k provedené stavbě. 

 

1759/45/6/2008 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 10/15 v k.ú. Vinary u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení a provozování kabelového vedení přípojky NNK pro RD, v 
právu vstupovat a vjíždět na zatížený pozemek za účelem oprav a údržby. Smlouva bude uzavřena 
mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemku p.č. 10/15 v k.ú. Vinary u Př. – jako budoucím 
povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 27232425 - 
jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene bude 
stanovena na základě znaleckého posudku. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-
ti dnů od předložení geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene, znaleckého 
posudku a kolaudačního souhlasu k provedené stavbě. 

 

1760/45/6/2008 Prominutí smluvní pokuty společnosti CEVING s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
části smluvní pokuty ve výši 20.000,-Kč za nedodržení podmínky stanovené ve smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě na část pozemku p.č.507/1 ost. plocha a část pozemku p.č.4933 ost. plocha, oba            
v k.ú. Přerov o celkové výměře cca 600 m2, uzavřené dne 22.6.2004 mezi Městem Přerov jako 
budoucím prodávajícím a CEVING s.r.o., IČ 65142586, se sídlem Přerov, Nábřeží PFB 14, jako 
budoucím kupujícím. 

 

1761/45/6/2008 Kontrola plnění usnesení č. 1396/36/6/2008 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí splnění usnesení č. 1396/36/6/2008, kterým byla 
odboru majetku, jeho správy a provozu uložena  specifikace podrobného rozsahu sjednaných činností, 
která je přílohou č. 1, na jejichž vykonávání bude uzavřena smlouva o vykonávání sjednaných činností 
mezi statutárním městem Přerovem a společností Technické,služby města Přerova, s.r.o. se sídlem 
Přerov, Přerov I-Město, Na hrázi 17. 

 

1762/45/6/2008 Stavební úpravy sociálního zařízení u hlavního sálu Městského domu v 
Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje provedení stavebních úprav sociálního zřízení hlavního sálu Městského domu v 

Přerově, 
 
2. pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním stavebních úprav 

sociálního zařízení u hlavního sálu Městského domu v Přerově včetně uzavření smlouvy o dílo 
s uchazečem, jehož nabídka bude komisí vyhodnocena jako nejlepší, 

 
3. schvaluje zaslání výzvy k podání cenové nabídky na realizaci stavebních úprav sociálního 

zařízení u hlavního sálu Městského domu v Přerově těmto firmám: 
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 - Horák Zdeněk, U tenisu 7, Přerov 
 - BJM Přerov s.r.o., Na odpoledni 10, Přerov 
 - CETRA spol. s r.o., Dluhonská 2920/103, Přerov 
 - ZJS – Zavadil, Kratochvílova 41, Přerov 
 - Wenzel Pavel, Budovatelů 2, Přerov 
 - TUZAMO spol. s r.o., K Moštěnici 291/7a, Přerov 
 - SOLSYS - Morava, s.r.o. Kratochvílova 148/1, Přerov 
 
4. schvaluje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: 
 
 předseda komise            - Mgr. Elena Grambličková 
 členové komise              - Václav Zatloukal 
                                        - Jiří Raba 
                                        - Ing. Vladimír Čajka 
                                         - Milan Rytíř 

 

1763/45/6/2008 Rozšíření učebny SDH v hasičské zbrojnici, Šířava 25, Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje provedení investiční akce "Rozšíření učebny SDH v hasičské zbrojnici, Šířava 25, 

Přerov 
 
2. pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním investiční akce "Rozšíření 

učebny SDH v hasičské zbrojnici, Šířava 25, Přerov" a to uchazeče, jehož nabídka bude 
komisí vyhodnocená jako nejlepší, 

 
3. schvaluje zaslání výzvy k podání cenové nabídky na investiční akci "Rozšíření učebny SDH v 

hasičské zbrojnici, Šířava 25, Přerov" těmto firmám: 
 
 - ASH PROFI s.r.o., K Moštěnici 265/80, Přerov VI-Újezdec 
 - PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 217/9, Přerov 
 - LIKOSTAV spol. s.r.o., Žerotínovo nám. 163/12 
 - Jaroslav Zavadil ZJS, Kratochvílova 128/41, Přerov 
 - Zdeněk Horák, U Tenisu 7, Přerov 
 - BP STAV s.r.o., Čechova 1161/9, Přerov 
 - EKOINVESTA  s.r.o., Kabelíkova 1805/9, Přerov 
4. schvaluje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: 
 předseda komise:  Mgr. Elena Grambličková 
 členové:   Václav Zatloukal 
     Jiří Raba 
     Ing. Vladimír Čajka 
     Milan Rytíř 

 

1764/45/7/2008 Prodej nepotřebného movitého majetku - 180 kusů šatních skříní z 
dámských a pánských šaten na Plaveckém areálu, 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. 

 

1765/45/7/2008 Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Přerova 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje termíny konání schůzí Rady města Přerova v I. pololetí 2009, 
 
2. bere na vědomí návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města v I. pololetí 2009. 

 

1766/45/7/2008 Koncepce Městské policie Přerov na léta 2008-2010 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit „Koncepci 
Městské policie Přerov na léta 2008-2010“, vyjma navýšení počtu strážníků. 

 

V Přerově dne 16. října 2008 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Jiří Lajtoch                                                                                             Ing. Naděžda Jačková 
primátor města Přerova                                                                                   členka Rady města Přerova 

 


