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USNESENÍ ze 46. schůze Rady města Přerova, konané dne 5.11.2008 

 

1767/46/1/2008 Program 46. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 46. schůze Rady města Přerova konané dne 5. listopadu 2008 
 
2. schvaluje pana Václava Zatloukala ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze Rady města 

Přerova 
 

 

1768/46/2/2008 Informace o smluvních vztazích  v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města Přerova, organizacemi 
zřízenými městem  za období 1. 7. 2008 – 30. 9. 2008 

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

uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 
21/06 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 1. 7. 2008 – 30. 9. 2008 dle 
důvodové zprávy 

 
2. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 

uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 1. 7. 2008 – 30. 9. 2008 dle 
důvodové zprávy. 

 

1769/46/2/2008 Komise Rady města a Výbory Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání ukládá Ing. Bakalíkovi zajistit, aby organizační pracovníci komisí 
Rady města Přerova a výborů Zastupitelstva města Přerova předložili na kancelář primátora přehled 
docházky členů za období leden - říjen 2008 a takto zpracovaný materiál předložit na jednání Rady 
města Přerova dne 26. listopadu 2008. 

Kontrolní termín: 26.11.2008 
 

1770/46/2/2008 Informace z komisí pro místní část - Čekyně, Dluhonice, Henčlov, 
Penčice, Popovice, Předmostí, Vinary, Žeravice 

Rada města Přerova po projednání  bere na vědomí informace z komisí pro místní části Čekyně, 
Dluhonice, Henčlov, Penčice, Popovice, Předmostí, Vinary, Žeravice 

 

1771/46/2/2008 Personální obsazení komise volného času a sportu 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výjimku z usnesení č. 98/2/6/2006, bod 4, kterým stanovila maximální počet členů 

v komisích zřízených podle §102 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů na 11, 

 
2. jmenuje s účinností od 1.12.2008 členem Komise volného času a sportu Mgr. Petra Huťku. 
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1772/46/3/2008 Návrh smlouvy o partnerství - projekt Předmostím až do pravěku 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství mezi statutárním městem 
Přerov a subjekty:  
- Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, Horní nám.7, Přerov, IČ 00097969,  
- ZŠ J.A.Komenského v Předmostí, příspěvková organizace, Hranická 14, Přerov - Předmostí,  
 IČ 45180083, 
- Občanské sdružení PREDMOSTENZIS, Hranická 14, Přerov – Předmostí, IČ 66743885. 

 

1773/46/3/2008 Návrh smlouvy o partnerství - projekt Rekonstrukce autobusového 
nádraží 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje o.s., Přerov, nám.Svobody 
1963/ 4, IČ  26594064. 

 

1774/46/3/2008 IPRM Přerov-Jih - ustanovení řídícího výboru 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje statut řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Přerov-Jih. 
 
2. jmenuje členy řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Přerov-Jih: 
 
- Ing. Jiří Lajtoch - primátor města 
- Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková - náměstkyně primátora 
- Mgr. Josef Kulíšek - náměstek primátora 
- Bc. Richard Kořínek - Člověk v tísni o.p.s. 
- Mgr. Martin Navrátil, PhD., Úřad vlády ČR 
- Antonín Čechák, ředitel DSMP 
- Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru rozvoje 
- Ing. Hana Mikulová, Odbor rozvoje 
- Oldřiška Sedláčková, vedoucí Odboru finančního 
- Eva Divinová, vedoucí Odboru SSZ 
- Bc. Jana Žouželková, Odbor SSZ 
- Bc. Pavel Štěpán, Odbor SSZ 
- Bc. Ivo Kropáč, člen Rady města Přerova 

 

1775/46/3/2008 Soutěž na serverové řešení pro Geografický informační systém 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky na zprovoznění serverového řešení Geografického 

informačního systému (dále jen GIS) pro Statutární město Přerov, které umožní aktualizaci dat 
uživatelem a integraci s používaným SW „STAVEBNÍ ÚŘAD“, v souladu s ustanovením § 6 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.   

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 ARCDATA  PRAHA, s.r.o., Hybernská 24, 110 00  Praha 1, IČO: 14889749 
 DIGIS, spol. s r.o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 19012276 
 T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03, Hradec Králové 3, IČO: 47451084 
 Vars Brno a.s., Kroftova 80, 616 00, Brno, IČO: 63481901 
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 HSI, spol. s r.o., Vítkova 8, 186 00 Praha 8,  IČO: 453 14 951 
GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514 
 

3. ustanovuje dle § 74 zákona komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která plní i funkci 
komise pro otevírání obálek (§71) ve složení: 

 
 Mgr. Josef Kulíšek  
 pan Václav Zatloukal  
 Ing. Pavel GALA  
 Ing. Tomáš Saňka  
 Ing. František Šaněk  

 

1776/46/3/2008 Změna usnesení č. 1506/38/4/2008 přijatého Radou města Přerova na 
její 38. schůzi konané dne 20. srpna 2008 

Rada města Přerova po projednání  mění usnesení Rady města Přerova č. 1506/38/4/2008 z její 38. 
schůze konané dne 20. srpna 2008, a to tak, 
 
že původní text usnesení: 
 
„Rada města Přerova po projednání 
 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši 374.182,- Kč panu Romanu Klimkovi, Komenského 41, Přerov 
I – Město, 750 02, IČ 47182105, na vybudování vjezdu na parkoviště a inženýrských sítí - přeložky 
VN a NN na pozemcích p.č. 4394/80 a 4394/1 v k.ú. Přerov.  Uvedená technická infrastruktura bude 
vybudována pro novostavby 2 bytových domů v ulici Seifertova v Přerově na pozemku p.č. 4394/80  v 
k.ú. Přerov.“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
„Rada města Přerova po projednání 
 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši max. 209.182,- Kč panu Romanu Klimkovi, Komenského 41, 
Přerov I – Město, 750 02, IČ 47182105, na vybudování vjezdu na parkoviště a inženýrských sítí - 
přeložky NN na pozemcích p.č. 4394/80 a 4394/1 v k.ú. Přerov.  Uvedená technická infrastruktura 
bude vybudována pro novostavby 2 bytových domů v ulici Seifertova v Přerově na pozemku p.č. 
4394/80  v k.ú. Přerov.“ 

 

1777/46/3/2008 Realizace úspor energie MŠ a SŠ, Na Odpolední 16, Přerov – schválení 
dodatku ke smlouvě o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě smlouvy o dílo           
č. 200821130020 ze dne 17.4.2008 na realizaci stavby „Realizace úspor energie MŠ a SŠ                  
Na Odpoledni 16, Přerov“, uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a společností PSS Přerovská 
stavební a.s. se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 na realizaci prací nad rámec 
vymezený v projektové dokumentaci s nabídkovou cenou 331.604,30 Kč vč. DPH. 

Termín:  5.11.2008 
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1778/46/3/2008 Stavební úpravy ZTI ZŠ Svisle 13, Přerov – schválení dodatku ke 
smlouvě o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě smlouvy o dílo            
č. 200821130013 ze dne 3.3.2008 na realizaci stavby „Stavební úpravy ZTI ZŠ Svisle 13, Přerov“, 
uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a společností PSS Přerovská stavební a.s. se sídlem 
Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 na realizaci prací nad rámec vymezený v projektové 
dokumentaci s nabídkovou cenou 672.018,90 Kč vč. DPH. 

Termín:  5.11.2008 
 

1779/46/3/2008 Autobusové nádraží – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na realizaci rekonstrukce 

autobusového nádraží v Přerově (odbavovací budova, nástupiště, zastřešení peronů, 
inženýrské sítě a přeložka inženýrských sítí, úpravy komunikací, přechody pro chodce a další) 
v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  (zákon) užším 
řízením, 

 
2. schvaluje v  souladu s ustanovením § 28 zákona oznámení užšího řízení – výzvu k podání 

žádosti o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 8123   Dlouhodobé přijaté půjčené 
prostředky 

119 754,0 + 135 146,0 254 900,0 
 

 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
2221 5 Investiční akce (org. 500001 – 

Rekonstrukce autobusového nádraží) 
500,0 + 135 146,0 135 646,0 

 

1780/46/3/2008 Budovy areálu slévárny Heinik v Přerově – demolice – schválení  
zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na provedení demoličních prací budov areálu slévárny 

Heinik na Škodově ul. v Přerově v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,             
o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou malého rozsahu a v souladu s  § 12 zákona, 
kdy zde platí obecná výjimka z působnosti zákona dle ust. 18 odst. 3 zákona. 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
  Uchazeč    IČ  
 RESTA DAKON s.r.o. Přerov  253 84 201 
 PB SCOM s.r.o. Hranice  253 97 087 
 INSTA Olomouc s.r.o.    253 74 311  
 PSS Přerovská stavební a.s.  277 69 585 
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 PROFISTAV Přerov a.s.  253 95 653 
 DAV, a.s. Ostrava   005 75 381 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  
po úpravě 

 4216 11 Ostatní investiční přijaté 
transfery ze stát. rozpočtu 

19 480,0 + 2 594,0 22 074,0 
 

3341  3201 11 Příjmy z prodeje akcií 0,0 + 3 956,0 3 956,0 
 

 
ýdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

4357 5 Investiční akce (org. 200526 – Domov 
důchodců - stavební úpravy) 

45 607,0 +2 594,0 
- 2 594,0 

45 607,0 
 

3745 5 Investiční akce (org. 500045 – 
Demolice areálu Heinik) 

0,0 + 6 550,0 6 550,0 

 
 

1781/46/3/2008 Pozemky ve správě Pozemkového fondu - rozvoj letiště 

Rada města Přerova po projednání schvaluje postup řešení k zabránění převodu pozemků dotčených 
záměrem na rozvoj přerovského letiště ve vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu třetím 
osobám. 

 

1782/46/4/2008 Fyzické kontroly čerpání půjček 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o provedených fyzických kontrolách 
čerpání finančních prostředků půjček, které byly poskytnuty z fondu rozvoje bydlení a fondu              
na opravy bytového fondu postiženého povodní v roce 2007. 
 

 

1783/46/4/2008 Podmínky výběrového řízení pro rok 2009 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podmínky 
výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu  
v roce 2009  v souladu s čl. IV. Vnit řního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu takto: 
 
1. žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací  
             a rozšiřování bytového fondu budou podávány v termínu od 19. 1. 2009 do 23. 2. 2009, 
 
2. místo pro vyzvedávání tiskopisů žádostí o půjčku a jejich podání: 
            Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, Odbor finanční, Oddělení cen     

a fondů bydlení, I. poschodí, dveře č. 23 – Kristina Bukvaldová. Formulář žádosti je zveřejněn 
na webových stránkách města (www.mu-prerov.cz). 
 

 

1784/46/4/2008 Prominutí pohledávky vzniklé u investiční akce "Plynofikace 
příměstské části Přerov VIII-Hen člov" 



 6 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
pohledávky - penále za porušení rozpočtové kázně, vzniklé u investiční akce "Plynofikace příměstské 
části Přerov VIII - Henčlov, ve výši 24.064 Kč. 

 

1785/46/4/2008 Rozpočtové opatření č. 14 

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

1786/46/5/2008 Přerovský volejbalový klub - poskytnutí účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 100. 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Přerovský volejbalový klub, IČ 26550466, se 
sídlem Přerov, Petřivalského 1, na sportovní činnost mládežnických družstev v roce 2008  

 
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) 

428,8 * - 100,0 328,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

150,0 + 100,0 250,0 

• počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 

1787/46/5/2008 Finanční podpora fotbalu v Přerově 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 45 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152, se 
sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní činnost v roce 2008 

2. schválit poskytnutí dotace ve výši 45 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem FK Viktorie Přerov, IČ: 42866758, se sídlem 
Přerov, Alšova 2, stadión SK, na sportovní činnost v roce 2008 

3. schválit poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Přerov o.s., IČ: 66743338, se sídlem 
Přerov, Sokolská 28, na sportovní činnost v roce 2008 

4. schválit poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov - 
Předmostí, IČ: 00535575, se sídlem Přerov - Předmostí, Hranická 157, na sportovní činnost 
oddílu příjemce - Klubu mládežnické kopané v roce 2008 

5. schválit poskytnutí  dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření  smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec, IČ: 
60782129, se sídlem Přerov - Újezdec, na sportovní činnost v roce 2008 

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

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

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

328,8 * - 200,0 128,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

250,0 * + 200,0 450,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

1788/46/5/2008 Český svaz metané (pro Okresní svaz metané Přerov) - 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 subjektem Český svaz metané, IČ 14499177, se sídlem 
České Budějovice, Včelná, 5. května 298, na dopravu čtyř přerovských družstev Okresního 
svazu metané Přerov na Český pohár v lední metané konaný v říjnu roku 2008 v Českých 
Budějovicích   

 
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) 

128,8 * - 10,0 118,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

450,0 * + 10,0 460,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

1789/46/5/2008 Fitness AVE Přerov - poskytnutí účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace   

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fitness AVE Přerov, IČ: 66743117, se sídlem 
Přerov, Nádražní 2, na úhradu nákladů spojených s konáním akce „Vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců České Společnosti pro Naturální Sporty“ konané dne 29. 11. 2008 v Přerově    

 
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) 

118,8* - 6,0 112,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

460,0* + 6,0 466,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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1790/46/5/2008 Tenisový klub Precolor Přerov - vyslovení podpory záměru 
rekonstrukce kurtů 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí stanovisko statutárního města Přerova podané 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR k podpoře žádosti občanského sdružení Tenisový 
klub Precolor Přerov, IČ 14617200, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na rekonstrukci antukových 
povrchů tenisových dvorců, závlahového systému a obnovy oplocení kurtů a areálu bez finanční 
spoluúčasti statutárního města Přerova.   

 

1791/46/5/2008 MORAVIAN DRAGONS - vyslovení podpory záměru pořízení 
materiálního vybavení 

Rada města Přerova po projednání vyslovuje podporu záměru občanského sdružení MORAVIAN 
DRAGONS, IČ 26678721, se sídlem Přerov, Bezručova 4, pořídit v roce 2009 materiální vybavení - 
dračí loď Standard, dračí loď Junior, tažný vlek na transport těchto lodí, cvičný katamarán, 
komunikační zařízení, bójkovou závodní dráhu a sadu 40 ks pádel, bez finanční spoluúčasti 
statutárního města Přerova na realizaci tohoto záměru.   

 

1792/46/5/2008 Úprava platu zástupce statutárního orgánu Základní školy Přerov, 
Boženy Němcové 16  

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 11. 2008 úpravu platu paní Mgr. Iloně 
Bočinské, zástupci statutárního orgánu Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 v rozsahu dle 
důvodové zprávy 

 

1793/46/5/2008 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření    nájemní   smlouvy   k   bytu   č.  19   v   domě   zvláštního   určení - 

domě s  pečovatelskou službou  č.  p. 748   v   Přerově,  Trávník  č. o.1,  s  paní M.J.,   
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k dvoupokojovému bytu č. 5 v domě č. p. 2782 v  

Přerově, Sokolská č. o. 4,  s  paní A.P.,  a  to  za  podmínky  uzavření  dohody  o  zániku  
nájmu  k  dosavadnímu  bytu 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.10 v domě č. p. 1233 v Přerově, Trávník č. o.14,  
s  manželi J. a I.Ch., 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.14 v domě č. p. 2660 v Přerově, Šrobárova  č. 
o.6,  s  panem V.D., 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.19 v domě č. p. 430 v Přerově, Za mlýnem č. 
o.3, s  manželi J. a J.D. 

 

1794/46/5/2008 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
1. schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 4/5 z částky, tj. v částce            

81.578,00 Kč, která se váže k dluhu za  pozdní platby nájemného z bytu a služeb spojených       
s užíváním bytu č. 11, v Přerově, Škodova 19, za paní K.S., z čehož pohledávka statutárního 
města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného z bytu činí 40.789,00 Kč a 
pohledávka Domovní právy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb 
spojených s užíváním bytu činí 40.789,00 Kč. 
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2. schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v částce 34.658,00 Kč, která se váže k 
dluhu a pozdním platbám, a to k bytu č. 9, v Přerově, v  ulici Trávník 14, za panem L.H., z 
čehož pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby 
nájemného činí 17.329,00 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku           
z prodlení za pozdní platby služeb spojených s užíváním bytu činí 17.329,00 Kč, 

 

1795/46/5/2008 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání schvaluje: 
 
1. uzavření dodatků k nájemním smlouvám s G. a S.O.,  J.H. a Z.K., všichni bytem Přerov, 

Husova 16, kterým se mění doba nájmu na dobu neurčitou v případě schválení převodu domu 
Zastupitelstvem města Přerova 

2. uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 10 v Přerově, Kojetínská 1828 s paní I.Č., 
výjimečně na dobu určitou ½ roku od podpisu nájemní smlouvy 

3. uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 3 v Přerově, Tovačovská 1259 s paní B.Ž.  
výjimečně na dobu určitou ½ roku od podpisu nájemní smlouvy 

4. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Husova 15 s paní O.G. na dobu určitou ½ 
roku s dodatkem prodloužení na dobu určitou 1 rok s dodatkem prodloužení na dobu určitou 
2x tři roky s dodatkem prodloužení na dobu neurčitou 

5. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Jižní čtvrť I/19 s panem D.M. na dobu 
určitou 1 rok s dodatkem prodloužení na dobu určitou 2x tři roky s dodatkem prodloužení na 
dobu neurčitou za podmínky úhrady veškerých dluhů vůči DSMP 

6. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Kratochvílova 20 s panem L.V. na dobu 
určitou ½ roku s dodatkem prodloužení na dobu určitou 1 rok s dodatkem prodloužení na dobu 
určitou 2x tři roky s dodatkem prodloužení na dobu neurčitou 

 

1796/46/5/2008 Darování movitého majetku 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření        
2 darovacích smluv mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a G.R. a S.R. jako obdarovanými,           
o darování movitých věcí uvedených v důvodové zprávě. 

 

1797/46/5/2008 Dotace Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz Domova sv. 
Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem 

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

výši mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a Oblastní charitou 
Červený Kostelec, IČ 48623814, se sídlem  Červený Kostelec, ul.5.května 1170, jako 
příjemcem dotace, na provoz Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem,  

 
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) 

433,8* - 5,0 428,8 

4359 15 Ostatní služby a činnosti 
v oblasti sociální péče 
 

24,0* + 5,0 29,0 
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* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

1798/46/5/2008 Dotace Arcidiecézní charitě Olomouc na provoz Hospice na Svatém 
Kopečku 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 24.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této 

výši mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a Arcidiecézní charitou 
Olomouc, IČ 43962726, se sídlem Olomouc, Křížkovského 6, jako příjemcem dotace, na 
provoz Hospice na Svatém Kopečku, Sadové nám. 24, Olomouc – Sv.Kopeček, 

 
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) 

457,8 - 24,0 433,8 

4359 15 Ostatní služby a činnosti 
v oblasti sociální péče 
 

0,0 + 24,0 24,0 

 

1799/46/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - nebytových prostor v objektu k bydlení 
č.p. 968, příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
1255 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem  nebytových 
prostor v objektu k bydlení č.p. 968, příslušnému k části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 1255 
(Komenského 25) o výměře 87,60 m2 a vyhlášení výběrového řízení na nájem těchto prostor              
za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů          
na úřední desce magistrátu města Přerova,  jedenkrát v tisku Nové Přerovsko a na internetových 
stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši     
2.000,- Kč. 

 

1800/46/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v  majetku 
statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu k bydlení 
č.p. 192/193, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje skončení nájemní smlouvy na nájem  nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 

192/193, příslušnému k části obce Přerov I - Město (Kozlovská 8 - galerie ATRAX),              
na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov   ze dne 26.6.1990 ve znění dodatků,   uzavřené mezi 
Městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem           
a panem Dr. Karlem Kavkou, bytem Horní Moštěnice, Nábřežní 7, IČ 11555491, jako 
nájemcem.  Nájemní smlouva bude skončena dohodou ke dni 31.12.2008. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytových prostor v objektu k bydlení 

č.p. 192/193, příslušnému k části obce Přerov I - Město (Kozlovská 8 - galerie ATRAX),       
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na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov žadateli – pan  Mgr. Gabriel Slanicay, místem podnikání 
Ostrožská Nová Ves, Záhumení 577, IČ 70466726   za účelem provozování galerie                  
s prodejem uměleckých předmětů, přírodních, okrasných rostlin, luxusní kosmetiky a jiného 
užitného umění a zprostředkovatelská služba – galerie ATRAX. 

 

1801/46/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 4170/6 a pozemku 
p.č. 4167/8 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  bezúplatný převod  
pozemku  p.č. 4170/6 ostatní plocha o výměře 1272 m2  a  pozemku pč. 4167/8 ostatní plocha  o 
výměře 3747 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ. 69797111, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

1802/46/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí  v 
majetku statutárního města Přerova -  nebytových prostor v objektu k 
bydlení  č.p. 77, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č.  169  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku   
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 77, příslušnému k části obce Přerov I - Město,                  
na pozemku p.č.  169  v k.ú. Přerov (Palackého 1)  o výměře  82,19 m2 žadateli - Městská knihovna     
v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Přerov I - Město,  Žerotínovo nám. 211/36,  IČ 
70887616  za účelem  užívání prostor k provozování půjčovny knih pro děti. 

 

1803/46/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku  
statutárního města Přerova - částí  pozemků p.č. 507/1 a p.č. 4933 v 
k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části  pozemku 
p.č. 507/1 ost. plocha  o  výměře 170 m2 a p.č. 4933 ost. plocha  o výměře 30 m2  v k.ú. Přerov           
ve vlastnictví statutárního města Přerova žadateli společnosti  Ceving s.r.o.,  se sídlem Přerov, nábř. 
PFB 14, IČ 65142586. 

 

1804/46/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod/nájem/výpůjčka 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčka  nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 466 ostatní plocha o výměře cca 1050 m2, p.č. 
464 ostatní plocha o výměře cca 700 m2 a p.č. 459 ostatní plocha o výměře cca 180 m2 vše 
k.ú. Lověšice u Přerova a částí pozemků p.č. 5850 ostatní plocha o výměře cca 150 m2, p.č. 
5752 ostatní plocha o výměře cca 120 m2, p.č. 5050/2 ostatní plocha o výměře cca 42 m2, p.č. 
1042/1 ostatní plocha o výměře 830 m2 p.č. 5050/1 ostatní plocha o výměře cca 340 m2 a p.č. 
5826/5 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 vše k.ú. Přerov žadateli( Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7). 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5050/2 ostatní plocha o výměře cca 15 m2, 
p.č. 5050/1 ostatní plocha o výměře cca 50 m2, p.č.4973 ostatní plocha o výměře cca 25 m2, 
p.č 4974 ostatní plocha o výměře cca 15 m2, p.č. 4975 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 a 
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p.č. 4978 ostatní plocha o výměře cca 5 m2 vše k.ú. Přerov žadateli( Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234 , se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7). 

 
3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – p.č. 5036/1 ostatní plocha o výměře cca 85 m2, p.č. 4946 ostatní 
plocha o výměře cca 190 m2, p.č. 4974 ostatní plocha o výměře cca 35 m2, p.č. 4975 ostatní 
plocha o výměře cca 10 m2 a p.č. 4978 ostatní plocha o výměře cca 70 m2 vše k.ú. Přerov 
žadateli( Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Praha 1, 
Nové Město, Dlážděná 1003/7). 

 

1805/46/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemek p.č. 213 k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 213 ostatní plocha o výměře cca    
75 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova žadateli (Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc). 

 

1806/46/6/2008 Převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 198/15 v k.ú. Popovice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, 
IČ:65993390, za kupní cenu 41.710,- Kč, t.j. 463,44 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

1807/46/6/2008 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 322 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 322 orná půda o výměře 121 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova do společného jmění 
manželů A. a M.K. za kupní cenu ve výši 84.700,-  Kč, (tj. 700,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 

1808/46/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
budovy č.p. 74 a pozemku p.č. 91/5 v k.ú. Lýsky 

Rada města Přerova po projednání trvá na usnesení č. 1674/43/6/2008 ze 43. schůze Rady města 
Přerova konané dne  24.9.2008, kterým schválila  záměr statutárního města Přerova –  převod budovy 
č.p. 74, garáž, příslušné k části obce Přerov IV-Lýsky na  pozemku p.č. 91/5  zast. plocha a nádvoří        
a   pozemku p.č. 91/5zast. plocha a nádvoří  o výměře 28 m2   z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví žadatele (R.L.). 

 

1809/46/6/2008 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 639/3 v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 639/3  ost.pl., silnice o výměře 73 m2 v k.ú. Henčlov, z vlastnictví Zemědělského 
družstva Troubky, se sídlem Troubky, Roketská 786/21, IČ 00149756,  do vlastnictví statutárního 
města Přerova, za kupní cenu 48.570,-Kč, t.j. 665,34 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 
 

 



 13 

1810/46/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části nebytových 
prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti  č. 60   o výměře  45,7 m2 mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a  panem  Ing. arch. Ladislavem Palko, místem podnikání 
Lipník nad Bečvou I - Město, Jezerská 1301,  IČ 18052436, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné činí 45.700,- Kč/rok (t.j. 1.000,- 
Kč/m2/rok). Účelem nájmu je užívání prostor jako kancelář architektonického atelieru. 

 

1811/46/6/2008 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků p.č. 1019/1, p.č. 1019/7 a 
p.č. 1019/8 v k.ú. Přerov (pozemky v areálu autobusového nádraží v 
Přerově) s ČSAD Ostrava a.s. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků 
uzavřené dne 21.11.1991 mezi městem Přerov a Československou státní automobilovou dopravou, 
státním podnikem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.3.1995 a dodatku č. 2 ze dne 13.6.2007 na nájem 
pozemků p.č. 1019/1, p.č. 1019/7, p.č. 1019/8, vše v k.ú. Přerov. Dodatek č. 3 bude uzavřen s ČSAD 
Ostrava a.s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Vítkovická 3058/2, IČ 45192057, právním 
nástupcem Československé státní automobilové dopravy, státního podniku. Dodatkem č. 3 se mění čl. 
III odst. 2 dodatku č. 2 k uvedené smlouvě tak, že slova „po kolaudaci dle bodu II odst. 1“ se vypouští. 

 

1812/46/6/2008 Ukončení nájmu k části pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 23-002-104-08, uzavřené 
dne 1. srpna 2008 mezi Statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a paní Soňou Herzogovou 
(místo podnikání Velká Dlážka 2797/38, Přerov I-Město, IČ: 68318669) jako nájemcem, jejímž 
předmětem je úplatné přenechání do užívání části pozemku p.č. 3751/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov 
nájemci za účelem zřízení a provozování restaurační předzahrádky. 
Výše uvedená nájemní smlouva bude ukončena dohodou k 30. listopadu 2008. Nedojde-li k ukončení 
nájemní smlouvy k 30. listopadu 2008 dohodou, Statutární město Přerov od této smlouvy odstoupí. 

 

1813/46/6/2008 Ukončení nájmu nebytových prostor - místností č. 43 B,C umístěných 
ve dvorním traktu budovy Chemoprojektu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 654160-SML-33-0, 
uzavřené dne 15. prosince 2005 mezi právním předchůdcem Statutárního města Přerov jako 
pronajímatele společností Chemoprojekt, a.s. (sídlo: Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 10031,             
IČ 45273383) jako pronajímatelem a společností ROKOS a spol., s.r.o. (sídlo Trávník 30, Přerov,      
IČ 60779683) jako nájemcem, jejímž předmětem je úplatné přenechání do užívání nebytových 
prostorů č. 71, 72, 76 (nacházejících se v druhém patře budovy) a místností č. 43 B,C (nacházejících 
se ve dvorní částí budovy) umístěných v budově č.p. 1117, postavené na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov nájemci za účelem, pro který jsou stavebně určeny, tj. kanceláře, sklad-dílna, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 27. února 2006, dodatku č. 2 ze dne 29. února 2008 a dodatku č. 3 ze dne 30. dubna 2008. 
Výše uvedená nájemní smlouva bude ukončena dohodou k 30. listopadu 2008. Nedojde-li k ukončení 
nájemní smlouvy k 30. listopadu 2008 dohodou, Statutární město Přerov od této smlouvy odstoupí. 

 

1814/46/6/2008 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  



 14 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemků : 
 
- p.č. ZE-PK 159 o výměře 231 m2 v k.ú. Popovice u Př. za účelem umístění stavby - stavební 
objekt č. 511 - přeložka VTL plynovodu v km 87,110 (642021 - DN 150) a manipulační pruh 
 
- p.č. 156 ost.pl. o výměře 60 m2 v k.ú. Popovice u Př. za účelem umístění manipulačního pruhu  
 
a to v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník. 
 
Nájemní smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390 (jako nájemcem) 
na dobu určitou - do 30.9.2013. Roční nájem činí 7.275,- Kč, t.j. 25,- Kč/m2/rok.   
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemků: 
 
-  p.č. ZE-PK 159 o výměře 259 m2 v k.ú. Popovice u Př. za účelem umístění staveb - stavební 
objekt č. 412 - přeložka vedení VN 42 /km 85,800-88,960 / vč. demontáže, stavební objekt č. 511 - 
přeložka VTL plynovodu v km 87,110 (642021 - DN 150) 
 
-  p.č. 156 o výměře 58 m2 v k.ú. Popovice u Př. za účelem umístění stavby - stavební objekt č. 
412 - přeložka vedení VN 42 /km 85,800-88,960/a to v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-
Lipník. 
 
Nájemní smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390 (jako nájemcem) 
na dobu určitou - do 30.9.2009. 

 

1815/46/6/2008 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerovem - pozemku p.č. 
312/9 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 1749/45/6/2008 z 45. schůze Rady 
města Přerova, konané dne 15.10.2008 tak, že text: 
 
"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." 
 
se nahrazuje textem 
 
"uzavření nájemní smlouvy na část pozemku  p.č. 312/9  ost. plocha o výměře 88  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". 
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 Výše úhrady za nájem bude činit 25,- Kč/m2/rok (tj. 2 200,- Kč/rok). Vzhledem k faktickému  
užívání předmětu  nájmu od 1.9.2008  bude úhrada za užívání předmětu nájmu od 1.9.2008                 
do  31.12.2008 činit 735,- Kč." 

 

1816/46/6/2008 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
část nebytového prostoru v budově č.p.47, č.p.83, č.p.84, příslušné k 
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: 
 
1. ruší usnesení č.1754/45/6/2008 schválené na 45. schůzi Rady města Přerova konané dne 

15.10.2008, kterým schválila 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, s tím, že nájemní 
smlouva bude ukončena dohodou ke dni 15.11.2008 a pokud nebude k tomuto dni uzavřena, 
statutární město Přerov odstoupí od nájemní smlouvy, 

 
2. schvaluje uzavření dodatku č.5 k nájemní smlouvě 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, kterým se Pavel Smékal jako nájemce 
zavazuje, že v případě prodlení s placením nájemného uhradí statutárnímu městu Přerova jako 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč. 

 

1817/46/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Újezdec u Přerova - změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení z 38. schůze Rady města Přerova 
konané dne 20.8.2008, č.usn.  1556/38/8/2008, bod 1.,  
tak, že text:  
 
"Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 16.5.2002 
mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem J.P. (jako nájemcem) na nájem 
pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Újezdec u Př. dohodou, k 30.11.2008" 
 
se nahrazuje textem: 
 
"Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 16.5.2002 
mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem J.P. (jako nájemcem) na nájem 
pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Újezdec u Př. dohodou, k 31.8.2009" 

 

1818/46/6/2008 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 
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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) - 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 neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky  je užívání prostor pro zkušebnu 
hudební skupiny. 

 

1819/46/6/2008 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje 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 
Tělovýchovné jednotě Sokol Henčlov,  IČ  44940556, se sídlem  Přerov VIII-Henčlov, ul.Sokolů 50). 
Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou  a to po dobu 20 let. 
Účelem výpůjčky bude vybudování víceúčelového sportovního areálu. 

 

1820/46/6/2008 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
části p.č. 251, části p.č. 250 a pozemků 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 uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 
dne 29.3.2006 mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a TJ SOKOL Čekyně, IČ 47998750 
(jako vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky jsou pozemky p.č. 247, p.č. 249 a p.č. 403 všechny v k.ú. 
Čekyně. Výpůjčka je sjednána na dobu určitou 20 let. 
Dodatek se týká rozšíření předmětu výpůjčky o pozemky - část p.č.  251 ovocný sad o výměře 680 m2, 
část 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.  
V ostatním se ujednání smlouvy nemění. 

 

1821/46/6/2008 Zřízení věcného břemene na   nemovitém  majetku statutárního města 
Přerova - budově č.p. 2015, příslušné k části obce Přerov I – Město,  na 
pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene                 
a  společností  Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava,  28. října 3123/152,  IČ: 45193410, 
jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno spočívá v právu  uložení                     
a provozování teplovodní přípojky v suterénu  administrativní  budovy č.p. 2015, příslušnému k části 
obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov. Smlouva bude uzavřena úplatně 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  a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová 
výše úhrady za zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

1822/46/6/2008 Zřízení věcného břemene statutárním městem Přerovem - na pozemku 
p.č. 867 v k.ú. Žeravice - změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu části svého usnesení z 38. schůze konané dne 
20.8.2008, č. usn. 1567/38/8/2008, bodu 3. , který se mění takto: 
původní text: 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vedení 
kanalizace a práva přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby kanalizace. Smlouva bude uzavřena 
mezi statutárním městem Přerov (jako oprávněným z věcného břemene) a panem L.Č. vlastníkem 
pozemku p.č. 867 zahrada v k.ú. Žeravice (jako povinným z věcného břemene). Jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene činí 2.400,- Kč.  
 
se nahrazuje novým textem: 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vedení 
kanalizace a práva přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby kanalizace. Smlouva bude uzavřena 
mezi statutárním městem Přerov (jako oprávněným z věcného břemene) a  panem L.Č. vlastníkem 
pozemku p.č. 867 zahrada v k.ú. Žeravice (jako povinným z věcného břemene). Jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene činí 2.490,- Kč.  

 

1823/46/6/2008 1.Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - na části pozemku p.č. 5535 v k.ú. Přerov 

2.Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 5535 v k.ú.  Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zrušení věcného břemene a zřízení věcného 

břemene mezi statutárním městem Přerovem (jako budoucím  povinným z věcného břemene)    
a J.H. (jako budoucím oprávněným z věcného břemene).  

 Předmětem smlouvy bude: 
 

• zrušení  práva  stavby a užívání parkovací plochy na části pozemku p.č. 5535, ost. plocha v 
k.ú.Přerov za účelem její údržby a oprav na základě smlouvy o věcném břemenu uzavřené dne 
17.4.2002 mezi městem Přerovem (jako   povinným z věcného břemene) a J.H.( jako 
oprávněným z věcného břemene). 

• zřízení práva  stavby a užívání parkovací plochy na části pozemku p.č. 5535, ost. plocha v k.ú. 
Přerov za účelem její údržby a oprav. 

     
Smlouva o zrušení a zřízení věcného břemene bude  uzavřena do 90 dnů od doručení  geometrického 
plánu se zaměřením rozsahu věcného břemene. Geometrický plán zadá odbor rozvoje po dokončení 
výstavby příjezdové komunikace Újezdec na uvedeném pozemku. Věcné břemeno se zřizuje 
bezplatně, na dobu neurčitou. Budoucí povinný uhradí  náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy  zrušení a zřízení věcného břemene do 
katastru nemovitostí. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí  z 

majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5535 ost. plocha v k.ú. Přerov o 
výměře cca 80 m2 panu 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 dle bodu 1. 
návrhu usnesení. 

 
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov (jako 
budoucím prodávajícím) a panem J.H. (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva bude uzavřena po 
kolaudaci přístavby autosalonu Suzuki, do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu se 
zaměřením této stavby a znaleckého posudku na určení ceny obvyklé převáděného pozemku. Náklady 
na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatky spojené s vkladem 
smlouvy do katastru nemovitostí uhradí budoucí kupující. 
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1824/46/6/2008 Změna vnitřního předpisu č. 17/06 "Úhrada za poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" ve 
znění vnitřního předpisu č. 20/06 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č. ………, kterým se mění vnitřní předpis   
č. 17/06 „Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu         
k informacím", vydaný Radou města Přerova, ve znění vnitřního předpisu Rady města Přerova           
č. 20/06“, ve znění dle přílohy k tomuto materiálu. 

 

1825/46/6/2008 Nákup věcí movitých pro vybavení Městského domu v Přerově 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nákup 1 ks plynového sporáku kombi 6 – hořák + el. 
trouba, 1 ks elektrického sporáku s keramickou deskou 4 plotýnky, 1 ks grilovaní desky kombinované 
hladká a drážková,  1 ks dvojité fritézy 2 x 18 litrů, 1 ks vodní lázně pro 2 GN 1/1, 1 ks plynového 
kotle 100 l s nepřímým ohřevem vše v lince řady RM Lotus 900 a 1 ks konvektomatu RETIGO Blue 
Vision s kapacitou 10 x GN 1/1 pro provoz kuchyně a jejich instalaci v Městském domě v Přerově     
od firmy Ctirad Šmíd – Gastrocentrum Moravia, Přerov za cenu 731.020,- Kč vč. DPH. 

 

1826/46/7/2008 Informace k problematice odtahové služby 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí zprávu o průběhu jednání o odtahové službě 

 
2. ukládá Mgr. Kulíškovi ve spolupráci s odborem rozvoje a investiční komisí připravit do plánu 

investičních akcí řešení hlídaného parkoviště na území města Přerova s možností využití pro 
odtahovou službu 

Kontrolní termín: dle uvedeného textu 

3. ukládá na základě zpracovaného záměru jednatelům TSMP s.r.o. Ing. Naděždě Jačkové          
a panu Václavu Zatloukalovi připravit nabídku provozování odtahové služby na území města 
Přerova (nabídku zabezpečení odtahové služby města Přerova) 

Kontrolní termín: dle uvedeného textu 

 

1827/46/7/2008 Darovací smlouva mezi společností Teplo Přerov a.s. a  Statutárním 
městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přijetí daru od společnosti Teplo Přerov, a.s., sídlo Blahoslavova 7, 750 02 Přerov, 

v celkové výši 44.100,-Kč a zároveň pověřuje ředitele MP Přerov Bc. Omara Teriakiho 
uzavřením darovací smlouvy mezi společností Teplo Přerov, a.s. a Statutárním městem Přerov, 

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

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 2321 Přijaté neinvestiční dary 52,0 +44,1 96,1 
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Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

5311  Bezpečnost a veřejný pořádek 3 229,5 +44,1 3 273,6 

 

1828/46/7/2008 Náměty a připomínky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z podnětů a připomínek,  které zazněly 

na 43. a 45. schůzi Rady města Přerova a na 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova,  
 
2. ukládá předsedovi výboru pro restrukturalizaci zpracovat ve spolupráci s odborem finančním 

stanovisko k podnětu pana Čechála ve věci smyslu založení obchodní společnosti TSMP s.r.o.   

Kontrolní termín: 13.11.2008 

 

1829/46/7/2008 Zapojení statutárního města Přerova do projektu Vytvoření a společné 
označení městských turistických tras - společný produkt polsko-
českého pohraničí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  bere na vědomí informaci o postupu přípravy projektu Vytvoření a společné označení 

městských turistických tras - společný produkt polsko-českého pohraničí, 
 
2. schvaluje zahraniční pracovní cesty pracovníkům Magistrátu města Přerova a dalším osobám, 

které budou spolupracovat při realizaci projektu.  
 

1830/46/7/2008 Dopis - žádost 

Rada města Přerova po projednání ukládá Mgr. Šárce Krákorové Pajůrkové připravit na jednání Rady 
města Přerova, které se koná dne 17. prosince 2008 řešení žádosti pana Jaroslava Kopala ve věci 
založení nájemního poměru k bytu č. 5 v domě ul. Pod skalkou 87/7, v Přerově. 

Kontrolní termín: 17. prosince 2008 
 

 

V Přerově dne 6. listopadu 2008 

 

 

 

 

 

      Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                  Václav Zatloukal 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 


