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USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Přerova konané ve dnech 26. a  27. 11. 2008 

 

1831/47/1/2008 Program 47. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 47. schůze Rady města Přerova konané ve dnech 26. a 27. listopadu 2008 
 
2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelem usnesení a zápisu 47. schůze 

Rady města Přerova. 
 

1832/47/2/2008 Kontrola usnesení - uzavření smluv 

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 2101036853/2700, 

 
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 2101030857/2700, 

 
3. 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 2101030902/2700, 

 
4. 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 2101030910/2700,  

 
5.  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 2101983973/2700, 

 
6.  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 2101997128/2700, 

 
7. bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o využívání služby ČSOB BusinessBanking 24 

mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., pobočkou Přerov, 
Kratochvílova 5, IČ 00001350, 

 
8. bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o poskytování služeb ČSOB elektronického 

bankovnictví mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., 
pobočkou Přerov, Kratochvílova 5, IČ 00001350, k účtu číslo 1170183/0300, 

  
9. bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o poskytování služeb ČSOB elektronického 

bankovnictví mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., 
pobočkou Přerov, Kratochvílova 5, IČ 00001350, k účtu číslo 126043620/0300, 
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10. bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o poskytování služeb ČSOB elektronického 
bankovnictví mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., 
pobočkou Přerov, Kratochvílova 5, IČ 00001350, k účtu číslo 108174491/0300. 

 

1833/47/2/2008 Personální změna v komisi pro místní část Lověšice 

Rada města Přerova po projednání odvolává na vlastní žádost z funkce člena komise pro místní část 
Lověšice  pana Jiřího Vinklera, a to s účinností od 1. prosince 2008. 

 

1834/47/2/2008 Přehled účasti členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za 
období leden - říjen 2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o účasti členů komisí Rady města Přerova a výborů Zastupitelstva 

města Přerova na jejich jednáních v období leden - říjen 2008. 
 
2. pověřuje Kancelář primátora, aby připravila a rozeslala dopis těm členům komisí a výborů, 

jejichž účast na jednání je nižší než 50% s tím, aby zvážili své působení v komisích nebo 
výborech. 

 

1835/47/3/2008 Autobusové nádraží – schválení komisí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ustanovuje dle § 59 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (zákon) komisi pro 

posouzení kvalifikace veřejné zakázky na realizaci rekonstrukce autobusového nádraží            
v Přerově ve složení: 

 
Členové komise   
Ing. Petr Vrbka RTS a.s. Brno 
Lenka Cyrnerová RTS a.s. Brno 
Lenka Kosíková RTS a.s. Brno 
 
 
2. jmenuje dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:  
 
Členové komise   
Ing. Hana Mikulová  Vedoucí Projektový manager 
Jiří Raba Vedoucí investic 
Ing. Dan Hos Investiční komise 
Ing. Marek Slabý RTS a.s. Brno 
 
 
3. ustanovuje dle § 74 zákona komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:  
 
Členové komise  Náhradník komise  
Ing.Michal Majer projektant Tomáš Samohýl projektant 
Ing. Jan Široký projektant Ing. Tomáš Grapl projektant 
Mgr.Josef Kulíšek zadavatel Ing. Jiří Lajtoch zadavatel 
p.Václav Zatloukal zadavatel p. Radek Pospíšilík zadavatel 
Bc. Jaroslav Čermák zadavatel p. Michal Zácha zadavatel 
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1836/47/3/2008 Stavební úpravy zimního stadionu v Přerově – schválení dodatku        
ke smlouvě o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 050140722008     
ze dne 19.5.2008  na vypracování projektových dokumentací na stavební úpravy realizované               
v interiéru zimního stadionu v Přerově (úprava ledové plochy, mantinelů, tribuny) a v  exteriéru 
zimního stadionu v Přerově (technické zázemí - rolbovna, sněžná jáma, denní místnost pracovníků 
provozu, sociální zařízení) uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a společností BFB – studio, 
spol. s r.o., se sídlem Perunova 15, Praha 3, IČ 485 35 826, zastoupené ing. arch. Antonínem Buchtou 
v objemu 416 500,- Kč vč. DPH,  termínem plnění do 31.7.2008 zůstává neměněn. 

 

1837/47/3/2008 Stavební úpravy zimního stadionu v Přerově – schválení uzavření  
smlouvy o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  smlouvy o dílo na vypracování dokumentace 
projektu pro provedení stavby (DPS) na akci ,,Stavební úpravy zimního stadionu v Přerově“ uzavřené 
mezi Statutárním městem Přerovem a společností BFB – studio, spol. s r.o., se sídlem Perunova 15, 
Praha 3, IČ 485 35 826, zastoupené ing. arch. Antonínem Buchtou v objemu 450 000,- Kč             
(DPH  85 500,- Kč), celkem 535 500,- Kč s  termínem plnění do 31.12.2008. 
 

 

1838/47/3/2008 Upuštění od záměru vybudování 17 nových parkovacích míst na ulici 
Bratrská 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla o zrušení záměru na vybudování 17 nových parkovacích míst v ulici Bratrská, 
 
2. ukládá Odboru majetku zajistit v roce 2009 předláždění chodníku a údržbu zeleně před 

bytovými domy Bratrská 20 – 28. 

Kontrolní termín: dle uvedeného textu 

 

1839/47/3/2008 Smlouva o převodu práv a povinností 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o převodu práv a povinností mezi 
Statutárním městem Přerovem a společností Teplo Přerov, a.s., Blahoslavova 1499/7, IČ 25391453     
ve věci realizace „Parkoviště osobních vozidel“ podle žádosti o vydání změny územního rozhodnutí   
č. 21/2007 o umístění stavby „Regenerace a revitalizace západní strany náměstí T.G.M. v Přerově“ 
 

 

1840/47/3/2008 Fasáda roku 2008 - 6. ročník ceny za realizaci čelní fasády udělované 
městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vyhlašuje 6. ročník ceny "Fasáda roku" za realizaci čelní fasády udělované městem Přerov 
 
2. pověřuje Odbor rozvoje zveřejněním podmínek 6. ročníku ceny "Fasáda roku" za realizaci 

čelní fasády udělované městem Přerov, a to na úředních deskách města Přerova, na 
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internetových stránkách města Přerova, v Kabelové televizi Přerov a.s. a v Přerovských 
listech. 

 
3. pověřuje Odbor rozvoje realizací samotné soutěže. 

 

1841/47/3/2008 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 182/2008 o poskytnutí finančních  
prostředků  z rozpočtu  Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši  3.283.000,- Kč  na rok 2008  
na stavby „Přerov bezbariérové úpravy chodníků v ul. Čechova“ a „Přerov – Lýsky přechod přes 
silnici I/47“ mezi  Statutárním městem Přerovem a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem 
Praha 9, Sokolovská 278. 

 

1842/47/3/2008 Dopravní stavby – schválení dodatku č. 2 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi  
Statutárním městem Přerovem a společností Stavby silnic a železnic, a.s.. se sídlem Národní třída 10, 
1131 Praha 1, IČ 452 74 924  na úpravu platebních podmínek předmětu plnění.  
 

 

1843/47/3/2008 IPRM Přerov - Jih - schválení dokumentu 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Integrovaný plán rozvoje města 

Přerov-Jih, dle důvodové zprávy. 
 
2. ustanovuje pracovní skupinu pro sociálně vyloučenou romskou komunitu ve složení a            

s kompetencemi dle důvodové zprávy. 
 

1844/47/4/2008 Depozitní běžný účet pro veřejný sektor 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o Depozitním běžném účtu pro veřejný sektor mezi statutárním 

městem Přerov a Volksbank CZ, a. s., se sídlem Lazarská 8, 120 00  Praha 2, IČ 25083325,  
 
2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o Depozitním běžném účtu pro veřejný sektor 

mezi statutárním městem Přerov a Volksbank CZ, a. s., se sídlem Lazarská 8, 120 00  Praha 2, 
IČ 25083325, 

 
3.  schvaluje uzavření Smluv o elektronické komunikaci - Internet banking mezi statutárním 

městem Přerov a Volksbank CZ, a. s., se sídlem Lazarská 8, 120 00  Praha 2, IČ 25083325.   
 

1845/47/4/2008 Fond infrastruktury  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit zřízení 
dočasného peněžního fondu s názvem "Fond infrastruktury". 
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1846/47/4/2008 Obecně závazná vyhláška č. ...../2008 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č......../2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle Varianty I. 

 
1847/47/4/2008 Obecně závazná vyhláška č. ......./2008 o trvalém označovávání psů 

Obecně závazná vyhláška č......../2008 o místním poplatku ze psů 

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení ve věci podání návrhu Zastupitelstva města 
Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č...../2008 o trvalém označování psů a současně vydat 
Obecně závaznou vyhlášku č..../2008 o místním poplatku ze psů.  

 

1848/47/4/2008 Rozpočtové opatření č. 15 

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

přílohy č. 3 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 4. 
 

1849/47/4/2008 Rozpočtové opatření č. 15 - dodatek 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

109 358,1 * + 60,0 109 418,1 

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

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2143  Cestovní ruch (turistické trasy) 0,0 + 60,0 60,0 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3722 2111 11 Příjmy z poskytování služeb a 
výrobků (recyklace odpadů) 

2 400,0 + 159,3 2 559,3 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

109 418,1 * + 3 140,7 112 558,8 

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

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3722 5 Investiční akce (org. 500086 – 
Kontinuální lis pro třídírnu 
odpadu) 

0,0 + 3 300,0 3 300,0 

 
 

1850/47/4/2008 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro kino Hv ězda 

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení ve věci podání návrhu Zastupitelstva města 
Přerova schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400.000,-- Kč a uzavřít smlouvu o 
poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a  Alenou Šiškovou, gen. Štefánika 1992/8, 
Přerov, IČ 630 31 817, na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem kina Hvězda v roce 2008.    

 

1851/47/4/2008 Žádost o poskytnutí finančních příspěvků - Adéla Kratochvilová 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace na rok 2008 ve výši 

1.300,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace  mezi statutárním městem Přerov a 
Adélou Kratochvilovou, U Kapličky 525/24, 751 17 Horní Moštěnice, IČ 74680412 na úhradu 
startovného a dopravy V.S. na Mistrovství světa ve Street Dance Show, které se bude konat ve 
slovenském Martině, 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409  Ostatní činnosti 

(rada,zastupitelstvo) 
97,6* -1,3 96,3 

3429 1 Ostatní zájmová činnost 
a rekreace 

136,2* +1,3 137,5 
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1852/47/4/2008 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Klub vojenské historie 
Přerov - 82nd AIRBORNE DIVISION, o.s. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace na rok 2008 ve výši 15.200,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Klub vojenské historie Přerov - 82nd AIRBORNE DIVISION, 
o.s., Kozlovská 5, 750 05 Přerov, IČ 27055469 na úhradu nákladů spojených s pořízením bojleru, 
rádia, jednotkové zástavy a vybavení pro potřebu výcviku. 

 

1853/47/5/2008 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2009 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. stanovuje podle § 102 odst. 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, celkový počet zaměstnanců statutárního města Přerova, kteří budou zařazeni do 
Magistrátu města Přerova v roce 2009 na 331,7, 

 
2. stanovuje ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků 

vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších 
orgánech a organizacích objem prostředků na platy právnickým osobám zřízeným městem pro rok 
2009 v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě (příloha č. 1) a to včetně náhrad platů za 4. - 14. den 
pracovní neschopnosti zaměstnanců, 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 
2009: 

 
 příjmy celkem                                                                 1 011 925 400,- Kč 
 výdaje celkem                                                                 1 011 925 400,- Kč 

z toho financování                                                             46 872 000,- Kč, 
 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit celkový počet zaměstnanců 

statutárního města Přerova, kteří budou zařazeni do Městské policie na 51, 
 
5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 

Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní 
pohotovost v rozpočtových a některých dalších orgánech a organizacích pro kalendářní rok 
2009 objem prostředků na platy zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do 
Magistrátu města Přerova ve výši 111 246 000,- Kč a zaměstnancům statutárního města 
Přerova zařazeným do Městské policie Přerov ve výši 18 058 000,- Kč, a to včetně náhrad 
platů za 4. - 14. den pracovní neschopnosti. 

 
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtový výhled do roku 2011 

uvedený v příloze č. 2, 
 
7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou 

příspěvky na provoz příspěvkových organizací a další výdaje specifikované v příloze č. 3, 
 
8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí, že transfery ze státního 

rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a na výplatu sociálních dávek jsou 
zapracovány do rozpočtu na rok 2008 v předpokládané výši a zařazeny na příjmovou položku 
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2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení závazných ukazatelů ze schváleného státního 
rozpočtu na rok 2008 bude rozpočet upraven formou rozpočtového opatření. 

 

1854/47/6/2008 Úprava platu u ředitelů škol a školských zařízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje s účinností od 01. 12. 2008 úpravu příplatku za vedení paní Mgr. Marii Mifkové, 

ředitelce Základní školy Přerov, Trávník 27, paní Mgr. Boženě Přidalové, ředitelce Základní 
školy Přerov, Za mlýnem 1, panu Mgr. Jarmilu Vysloužilovi, řediteli Základní školy Přerov, 
Velká Dlážka 5, paní Ludmile Skřipcové, ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Za 
mlýnem 1 a paní Haně Ondrášové, ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, 
Kratochvílova 30 v rozsahu dle důvodové zprávy, 

 
2. schvaluje s účinností od 01. 12. 2008 úpravu platu paní Mgr. Libuši Skopalové, zástupci 

statutárního orgánu Základní školy Přerov, Svisle 13 v rozsahu dle důvodové zprávy, 
 
3. schvaluje s účinností od 01. 01. 2009 úpravu příplatku za vedení paní Haně Ondrášové, 

ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 v rozsahu dle důvodové 
zprávy. 

 

1855/47/6/2008 Mimořádné odměny ředitelům základních a mateřských škol  a  
zařízení školního stravování zřízených statutárním městem Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům 
základních a mateřských škol a zařízení školního stravování zřízených statutárním městem Přerov a 
zástupci statutárního orgánu Základní školy Přerov, Svisle 13 a Základní školy Přerov, Boženy 
Němcové 16 v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Mimořádné odměny budou vyplaceny v rámci 
stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2008 ze 
státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje, z  prostředků zřizovatele přidělených 
příspěvkové organizaci na rok 2008 a z fondu odměn příspěvkové organizace. 

 

1856/47/6/2008 Koncepce v oblasti školství pro léta 2009 - 2012 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit „Koncepci 
v oblasti školství pro léta 2009 – 2012“. Znění koncepce je přílohou této předlohy. 

 

1857/47/6/2008 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – navýšení 
kapacity  

Rada města Přerova po projednání schvaluje navýšení kapacity příspěvkové organizace Zařízení 
školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, s  účinností od 01. 01. 2009 a pod podmínkou kladného 
stanoviska krajské hygienické stanice: 
 
• pro zařízení školního stravování typu školní jídelna, místo poskytování školských služeb v objektu 

Přerov, Kratochvílova 30 z 2500 na 3000 stravovaných, 
 
• pro zařízení školního stravování typu školní jídelna – vývařovna, místo poskytování školských 

služeb v objektu Přerov, Bajákova 18 z 350 na 450 stravovaných. 
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1858/47/6/2008 Školy, školská zařízení a městská knihovna - nájmy spravovaných 
nemovitostí  

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

statutárního města Přerova, svěřených do správy škol a školských zařízení zřízených 
statutárním městem Přerov: 

 
a) Základní škola J. A. Komenského Přerov - Předmostí, Hranická 14 – nebytové prostory v 

objektu s č.p. 425 na pozemku p.č.st. 758 v k.ú. Předmostí: 
- malá tělocvična o výměře 204 m², 
- velká tělocvična o výměře 264 m². 
 
b) Základní škola Přerov, U tenisu 4 – nebytové prostory v objektu s č.p. 171 na pozemku              

p.č. 2680/45 v k.ú. Přerov: 
- malá tělocvična o výměře 280 m², 
- velká tělocvična o výměře 320 m², 
- učebna o výměře 60 m² za účelem výuky tance, 
- místnost o výměře 18 m² za účelem provozování bufetu, 
- chodba 1. patro - plocha o výměře 1 m² na umístění nápojového automatu, 
- vestibul – plocha o výměře 1 m²  na umístění automatu na mléčné výrobky, 
- vestibul – plocha o výměře 1 m² na umístění nápojového automatu. 
 
c) Základní škola Přerov, Svisle 13 – nebytové prostory v objektu s č.p. 133 na pozemku              

p.č. 5307/89 v k.ú. Přerov: 
- tělocvična včetně přilehlých prostor o výměře 601,5 m², 
- kabinet o výměře 25 m² za účelem provozování bufetu, 
- sklepní prostory o výměře 48 m² pro účely hudební činnosti, 
- chodba přízemí – plocha o výměře 1 m² na umístění nápojového automatu. 
 
d) Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – nebytové prostory v objektu s č.p. 914 na pozemku 

p.č. 3826/3 v k.ú. Přerov: 
- tělocvična včetně přilehlých prostor o výměře 524 m², 
- přízemní prostory o výměře 87,7 m² pro účely lékařské ordinace pro děti  
- žadateli (MUDr. Eleonoře Tormové, bytem Olomouc, Fischerova 24), 
- chodba – plocha o výměře 2 m² na umístění 2 ks nápojových automatů. 
 
e) Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – nebytové prostory v objektu s č.p. 1250 na pozemku  

p.č. 4394/54 v k.ú. Přerov: 
- malá tělocvična o výměře 236,74 m² 
- velká tělocvična o výměře 307,67 m², 
- místnost o výměře 12,79 m² pro účely provozování bufetu, 
- místnost o výměře 12,32 m² pro účely provozování bufetu, 
- chodba – plocha o výměře 1 m² na umístění nápojového automatu, 
- chodba – plocha o výměře 2 m² na umístění 2 ks automatů na mléčné výrobky. 
 
f) Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – nebytové prostory v objektu s č.p. 101               

na pozemku p.č. 616/1 a v objektu na pozemku p.č. 617/1 v k.ú. Přerov: 
- malá tělocvična o výměře 128 m², 
- velká tělocvična o výměře 200 m², 
- učebna č. 5 o výměře 60 m² pro účely kulturní a vzdělávací činnosti, 
- učebna č. 7 o výměře 25 m² pro účely kulturní a vzdělávací činnosti, 



 10 

- učebna č. 8 o výměře 60 m² pro účely provozování keramické dílny, 
- chodba u tělocvičny – plocha o výměře 1 m² na umístění nápojového automatu. 
 
g) Základní škola Přerov, Želatovská 8 – nebytové prostory v objektu s č.p. 2583 na pozemku  

p.č. 5307/6 v k.ú. Přerov: 
- tělocvična včetně WC a chodby o výměře 404 m², 
- chodba přízemí – plocha o výměře 1 m² na umístění nápojového automatu, 
- chodba 1. patro  – plocha o výměře 1 m² na umístění nápojového automatu, 
- chodba 2. patro – plocha o výměře 1 m² na umístění nápojového automatu, 
- chodba u tělocvičny – plocha o výměře 0,8 m² na umístění reklamní tabule, 
- chodba do šaten – plocha o výměře 0,8 m² na umístění reklamní tabule. 
 
h) Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – nebytové prostory        

v objektu s č.p. 13 na pozemku p.č.st. 724 v k.ú. Předmostí (Pod skalkou 13): 
- nebytové prostory (bývalý sklad) – o výměře 35 m² pro účely provozování obchodu. 
 
i) Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – nebytové prostory       

v objektu s č.p. 425 na pozemku p.č.st. 758 v k.ú. Předmostí (Hranická 14): 
- chodba 1. patro  – plocha o výměře 1 m² na umístění nápojového automatu. 
 
j) Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – nebytové prostory       

v objektu s č.p. 199 na pozemku p.č. 72 v k.ú. Čekyně: 
- střecha mateřské školy – plocha o výměře 1 m²  na umístění paraboly pro příjem internetu. 
 
k) Základní škola Přerov, Trávník 27 – nebytové prostory v objektu s č.p. 165 na pozemku        

p.č. 2883/78 v k.ú. Přerov: 
- malá tělocvična o výměře 224 m², 
- velká tělocvična o výměře 289 m², 
- chodba přízemí – plocha o výměře 1 m²  na umístění nápojového automatu, 
- chodba přízemí – plocha o výměře 1 m² na umístění automatu na mléčné výrobky. 
 
l) Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 – nebytové prostory v objektu s č.p. 134 na pozemku       

p.č. 124 v k.ú. Přerov: 
- místnost vedle kotelny – o výměře 20 m² pro účely kulturní činnosti, 
- místnost u kotelny – o výměře 25 m² pro účely kulturní činnosti. 
 
m) Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – nebytové prostory v objektu s č.p. 2714 na pozemku       

p.č. 5196/23 v k.ú. Přerov: 
- místnost v suterénu – o výměře 45,97 m² pro opravnu kol. 
 
n) Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – nebytové prostory v objektu s č.p. 59 na pozemku           

p.č. 486 v k.ú. Kozlovice u Přerova: 
- třída 1. patro MŠ Kozlovice – o výměře 73 m² pro účely kulturní činnosti. 
 
o) Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 – nebytové prostory v objektu s č.p. 2584 na pozemku           

p.č. 5455/7 v k.ú. Přerov: 
- bývalý sklad uhlí – o výměře 61 m² pro účely hudební činnosti žadateli (panu Pavlu 

Košutkovi, bytem Přerov II – Předmostí, Hranická 9), 
- přístavba přízemí - o výměře 62,5 m² pro účely dílny. 
 
p) Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace – nebytové prostory v 

objektu s č.p. 89 na pozemku p.č. 451 v k.ú. Újezdec u Přerova: 
- prostory 1. patro – o výměře 66,98 m² a příslušenství (přístupové prostory, kotelna, kuchyňka, 

sociální zařízení) pro účely provozování knihovnických a informačních služeb žadateli 
(Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace). 
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q) Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – nebytové prostory v objektu s č.p. 830 na pozemku    

p.č. 5307/92 v k.ú. Přerov: 
- přízemí 2 třídy a příslušenství (přístupové prostory, šatny, sociální zařízení, obslužné prostory) 

– o výměře 323 m² pro účely základního vzdělávání žadateli (Základní škole Přerov,        
Svisle 13). 

 
2. vydává vnitřní předpis, kterým se mění vnitřní předpis č. 16/07 Pravidla pro postup při 

přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova           
o majetkoprávních úkonech. Znění vnitřního předpisu je přílohou důvodové zprávy. 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatky ke zřizovacím listinám škol, 

školských zařízení a městské knihovny, zřízených statutárním městem Přerov, jejichž 
předmětem je úprava nájmu nemovitostí spravovaných těmito organizacemi dle důvodové 
zprávy.  

 

1859/47/6/2008 Snížení úhrady za prodejní automaty umístěné v základních školách 
zřízených statutárním městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje snížení úhrady za náklady spojené s užíváním prostorů 
v objektech základních škol zřízených statutárním městem Přerov pro umístění a provozování 
prodejních automatů na mléčné výrobky, potraviny a nápoje, pod úroveň úplných nákladů.  

 

1860/47/6/2008 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření    nájemní   smlouvy   k   bytu   č.  37   v   domě   zvláštního   určení - 

domě s  pečovatelskou službou  č.  p. 576   v   Přerově,  U Žebračky  č. o.18,  s  paní J.P.,  
 
2. schvaluje uzavření    nájemní   smlouvy   k   bytu   č.  88   v   domě   zvláštního   určení - 

domě s  pečovatelskou službou  č.  p. 576   v   Přerově,  U Žebračky  č. o.18,  s  paní J.G.,    
 
3. schvaluje uzavření    nájemní   smlouvy   k   bytu   č.  35   v   domě   zvláštního   určení - 

domě s  pečovatelskou službou  č.  p. 576   v   Přerově,  U Žebračky  č. o.18,  s  panem J.M.,    
 
4. schvaluje uzavření    nájemní   smlouvy   k   bytu   č. 9   v   domě   zvláštního   určení - domě 

s  pečovatelskou službou  č.  p. 576   v   Přerově,  U Žebračky  č. o.18,  s  ing. A.H.,    
 
5. schvaluje uzavření    nájemní   smlouvy   k   bytu   č.  29   v   domě   zvláštního   určení - 

domě s pečovatelskou službou  č. p. 404  v Přerově-Předmostí,  Tyršova  č.o.68, s paní D.K.,    
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.16 v domě zvláštního určení - domě s 

pečovatelskou službou č. p. 2472 v Přerově, Jižní čtvrť I  č. o.25,  s  manželi R. a M.K., 
 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v  bytě č.5 v domě č. p. 1827 v Přerově,  

Kojetínská  č. o.24, s  manželi D. a S.G., 
 
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v  bytě č.1 v domě č. p. 1830 v Přerově,  

Kojetínská  č. o.30,  s  panem J.Ř., 
 
9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v  bytě č.13 v domě č. p. 1946 v Přerově,  

Kojetínská  č. o.38,   s  panem V.P., 
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10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v  bytě č.3 v domě č. p. 1947 v Přerově,  
Kojetínská  č. o.36,  s  panem V.M., 

 
11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v  bytě č.1 v domě č. p. 1259 v Přerově,  

Tovačovská  č. o.9,  s  paní M.N. 
 

1861/47/6/2008 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova – 
bytu č. 2612/1 v domě č. p. 2610, 2611 a 2612, bytu č. 2821/18 v domě 
č.p. 1368 a 2821,  bytu č. 459/15 v domě č.p. 458 a 459, bytu č. 459/20 v 
domě č.p. 458 a 459, bytu č. 278/7 v domě č.p. 277 a 278, bytu č. 290/10 
v domě č.p. 279 a 290, bytu č. 292/5 v domě č.p. 291 a 292,  bytu č. 
275/12 v domě č.p. 210, 275 a  276 ,vše v obci Přerov , bytu č. 37/4 v 
domě č.p. 36 a 37 a bytu č. 37/7 v domě č.p. 36 a 37 v obci Přerov II – 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 2612/1 

v domě č.p. 2610,2611 a 2612, Klivarova č. 5, Přerov, na pozemku p.č. 2424/2 zast. pl. , 
včetně spoluvlastnického podílu 589/16369 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 589/16369 k pozemku p.č. 2424/2 zast.pl. o výměře 630 m² v k.ú. 
Přerov, obci Přerov, do vlastnictví  pana J.M. za kupní cenu 1 080 000,-- Kč. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu          

č. 2821/18 v domě č.p. 1368 a 2821, Kozlovská č. 9, Přerov, na pozemku p.č. 3161/18 zast.pl., 
včetně spoluvlastnického podílu 225/9329 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 225/9329 k pozemku p.č. 3161/18 zast. pl. o výměře 495 m² v k.ú. 
Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana L.M. za kupní cenu 680 000,-- Kč. 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu         

č. 37/4 v domě č.p. 36 a 37, Pod skalkou č. 16, Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. St. 722 
zast. pl., včetně spoluvlastnického   podílu    4354/281170   na   společných   částech domu  a 
příslušného spoluvlastnického podílu 4354/281170 k pozemku p.č. St. 722 zast. pl.                  
o výměře 489 m² v k.ú. Předmostí, do vlastnictví  pana M.R. za kupní cenu 370 000,-- Kč. 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu č. 

37/7 v domě č.p. 36 a 37, Pod skalkou č. 16, Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. St.722 
zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 4354/281170 na společných částech domu a 
příslušného spoluvlastnického podílu 4354/281170 k pozemku p.č. St. 722 zast. pl. o výměře 
489 m² v k.ú. Předmostí, do vlastnictví společnosti  SENSUS, s.r.o., se sídlem Přerov , 
Kojetínská 383/17, za kupní cenu 370 000,-- Kč. 

 
5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu          

č. 459/15 v domě č.p. 458 a 459, Svisle č. 5, Přerov, na pozemku p.č. 5307/80 zast. pl. , p.č. 
5307/297 zast.pl. a p. č. 5307/81 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 383/26356 na 
společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 383/26356 k pozemku p.č. 
5307/80 zast. pl. a p.č. 5307/297 zast. pl. o výměře 287 m² a 6 m² v k.ú. Přerov, do vlastnictví 
paní P.P. za kupní cenu 360 000,-- Kč.  

 
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu         

č. 459/20 v domě č.p. 458 a 459, Svisle č. 5, Přerov, na pozemku p.č. 5307/80 zast. pl., p.č. 
5307/297 zast. pl a p. č. 5307/81 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 760/26356 na 
společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 760/26356 k pozemku p.č. 
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5307/80 zast. pl. a p.č. 5307/297 zast. pl. o výměře 287 m² a 6 m² v k.ú. Přerov, do vlastnictví  
L.M. za kupní cenu 600 000,-- Kč. 

 
7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu č. 

278/7 v domě č.p. 277 a 278, tř. 17. listopadu č. 18, Přerov, na pozemku p.č. 2883/35 zast. pl., 
včetně spoluvlastnického podílu  598/30856 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 598/30856 k pozemku p.č. 2883/35 zast. pl. o výměře 530 m² v k.ú. 
Přerov, do vlastnictví  pana M.R. za kupní cenu 500 000,-- Kč. 

 
8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu č. 

290/10 v domě č.p. 279 a 290, tř. 17. listopadu č. 22, Přerov, na pozemku p.č. 2883/37 zast.pl., 
včetně spoluvlastnického podílu 6004/310977 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 6004/310977 k pozemku p.č. 2883/37 zast. pl. o výměře 523 m² v 
k.ú. Přerov do vlastnictví  společnosti SENSUS, s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská č. 383/17, 
za kupní cenu 510 000,-- Kč. 

 
9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu č. 

292/5 v domě č.p. 291 a 292, tř. 17. listopadu č. 26, Přerov, na pozemku p.č. 2883/39 zast. pl., 
včetně spoluvlastnického podílu 481/25060 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu  481/25060  k pozemku  p.č. 2883/39 zast. pl. o výměře  483 m²  v 
k.ú. Přerov do vlastnictví pana M.R. za kupní cenu  520 000,-- Kč. 

 
10. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pohledávky za panem 

Josefem Szeticskou, bytem Přerov, tř. 17. listopadu č. 12, ve výši 24 604,-- Kč bez 
příslušenství, který se váže k bytu č. 275/12 v domě č.p. 210, 275 a 276, tř. 17. listopadu č. 12, 
Přerov, na pozemku p.č. 2883/33 zast. pl. v k.ú. Přerov, do vlastnictví společnosti SENSUS, 
s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská č. 383/17, za úplatu ve výši 130 000,-- Kč. 

 
11. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu č. 

275/12  v domě č.p. 210, 275 a 276, tř. 17. listopadu č. 12, Přerov, na pozemku p.č. 2883/33 
zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 598/33417 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 598/33417 k pozemku p.č. 2883/33 zast. pl. o výměře 759 m² v k.ú. 
Přerov, po úhradě úplaty za pohledávku, která se k předmětnému bytu váže, do vlastnictví 
společnosti SENSUS, s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská č. 383/17, za kupní cenu               
410 000,-- Kč.  

 

1862/47/6/2008 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – 
domě s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 66 v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově, ul. U Žebračky 18 s panem F.H. 

 

1863/47/6/2008 Zřizovací listina příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, U Žebračky 18a, PSČ 750 02, IČ 49558854 včetně protokolů o 
předání a převzetí nemovitého majetku do správy, vše s účinností od 1.1.2009. Touto zřizovací 
listinou příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova se zrušuje zřizovací listina z 
1.5.2008 včetně jejích dodatků, s výjimkou přílohy č. 1 – Protokolu o předání a převzetí 
nemovitého majetku do správy včetně jeho dodatků.  
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2. schválit, že na příspěvkovou organizaci Sociální služby města Přerova, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, U Žebračky 18a, PSĆ 750 02, IČ 49558854 přecházejí veškerá práva a 
závazky slučovaných příspěvkových organizací ÚSP – Denního pobytu pro mentálně 
postižené, se sídlem Přerov, Přerov I- Město, Purkyňova 16, PSČ 750 02, IČ 61986071 a 
Městských jeslí, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Svisle 2, PSČ 750 02, IČ 47858435, a to 
s účinností od 1.1.2009. 
 

 

1864/47/6/2008 Zajištění bydlení pro rodiny barmských uprchlíků z Malajsie 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje zajištění bydlení pro rodiny barmských uprchlíků z 
Malajsie.

 

1865/47/7/2008 Přímé podpory pro rok 2009  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  

1. schválit poskytnutí dotace ve výši 5 490 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR PŘEROV, IČ: 70259747,                 
se sídlem Přerov, Petřivalského 5. 

Dotace se poskytuje: 

a) v částce 4 089 600,- Kč  

na úhradu užívání ledové plochy zimního stadionu v Přerově včetně nákladů spojených 
s užíváním této ledové plochy v roce 2009 dle následujícího: 

1 920 hodin pro období 1 - 3/2009 a 8 - 12/2009, 1 hodina/2 130,- Kč vč. DPH, při počtu 
minimálně 1 640 hodin v období 1 - 3/2009 a 8 - 12/2009 pro skupiny uživatelů mládež, 
dorost, junioři, 

b) v částce 400 400,- Kč  

na úhradu nájemného nebytových prostor zimního stadionu v Přerově - kanceláře           
(bez vybavení), trenérské místnosti (bez vybavení), šaten a příslušného sociálního zařízení 
(včetně vybavení) a prostor V.I.P. (včetně vybavení), bez nákladů spojených s užíváním 
těchto prostor, v roce 2009 v celkové výši 127 116,- Kč dle následujícího: 

nájemné kanceláře za 1 kalendářní měsíc ve výši 165,- Kč                                         
nájemné trenérské místnosti za 1 kalendářní měsíc ve výši 344,- Kč                               
nájemné šaten a sociálního zařízení za 1 kalendářní měsíc ve výši 7 315,- Kč                
nájemné movitých věcí umístěných v šatnách a sociálním zařízení za 1 kalendářní měsíc  
ve výši 701,- Kč vč. DPH                                                                                                  
nájemné prostor V.I.P. za 1 kalendářní měsíc ve výši 1 513,- Kč                                         
nájemné movitých věcí ve V.I.P. za 1 kalendářní měsíc ve výši 555,- Kč vč. DPH 

a na úhradu nákladů spojených s užíváním nebytových prostor zimního stadionu v Přerově   
- kanceláře (bez vybavení), trenérské místnosti (bez vybavení), šaten a příslušného 
sociálního zařízení (včetně vybavení) a prostor V.I.P. (včetně vybavení) v roce 2009,                             

c) v částce 1 000 000,- Kč na sportovní činnost v roce 2009, 

2. schválit v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 245 000,- 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 a provoz 
fotbalového hřiště na parcele p.č. 62/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova v roce 2009, 

3. schválit v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 217 000,- Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem FK Viktorie 
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Přerov, IČ: 42866758, se sídlem Přerov, Alšova 2, stadión SK, na sportovní činnost a provoz 
dvou fotbalových hřišť na parcele p.č. 5307/2, šaten a sociálního zařízení v občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 5307/105 a 5307/334, vše v k.ú. Přerov v roce 2009, 

4. schválit v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 882 000,- 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 2009, 

5. schválit v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 72 000,- Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná 
jednota Sokol Čekyně, IČ: 47998750, se sídlem Přerov - Čekyně, na sportovní činnost oddílu 
kopané a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 247, šaten a sociálního zařízení v občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 248/2, vše v k.ú. Čekyně v roce 2009, 

6. schválit v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 130 000,- 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 a provoz 
fotbalového hřiště na parcele p.č. 216/9, tribuny, šaten a sociálního zařízení v občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 540, vše v k.ú. Předmostí v roce 2009, 

V případě tribuny, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na p.č.st. 540 
v k.ú. Předmostí se výše uvedená dotace poskytuje pouze na náklady na teplo, teplou vodu, 
elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené       
s užíváním této tribuny, šaten a sociálního zařízení. 

7. schválit v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 82 000,- 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             
a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 95, celotravnaté tréninkové plochy na parcele p.č. 96, 
97, 102 a 103, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 
94, vše v k.ú. Újezdec u Přerova v roce 2009, 

8. schválit v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 72 000,- Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOV ĚŠICE, IČ: 44889062, se sídlem Přerov - 
Lověšice, na sportovní činnost a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 428/2 a 430, šaten        
a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 345, vše v k.ú. 
Lověšice u Přerova v roce 2009. 

V případě fotbalového hřiště na parcele p.č. 430 v k.ú. Lověšice u Přerova se dotace poskytuje 
pouze na náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, 
srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s užíváním hřiště. 

9. schválit poskytnutí dotace ve výši 1 600 000,- 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 v roce 2009, 

10. schválit poskytnutí dotace ve výši 450 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tenisový klub Precolor Přerov, IČ: 14617200, 
se sídlem Přerov, U tenisu 16, na sportovní činnost v roce 2009, 

11. schválit poskytnutí dotace ve výši 350 000,- 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 provoz sportovní 
haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 167/2 a 259/2 v k.ú. Předmostí v roce 
2009. Uvedená dotace se poskytuje pouze na náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, 
plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s  užíváním haly 
v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 167/2 a 259/2 v k.ú. Předmostí v roce 
2009. 
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12. schválit poskytnutí dotace ve výši 325 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem 
Přerov, Petřivalského 1, na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e.              
na parcele p.č. st. 5307/209 a 5307/227 a haly stolního tenisu v občanské vybavenosti č.p. 584 
na parcele p.č. 5307/101 a 5307/441, vše v k.ú. Přerov v roce 2009, 

13. schválit poskytnutí dotace ve výši 185 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, 
se sídlem Přerov, Brabansko 2, na provoz sokolovny v občanské vybavenosti č.p. 566 na parcele 
p.č. 4338 v k.ú. Přerov v roce 2009, 

14. schválit poskytnutí dotace ve výši 125 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521,            
se sídlem Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, na provoz sportovní haly v občanské 
vybavenosti č.p. 214 na parcele p.č. 165 v k.ú. Žeravice v roce 2009, 

15. schválit poskytnutí dotace ve výši 275 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935,           
se sídlem Přerov, Bezručova 4, na provoz: 

• kuželny v občanské vybavenosti č.p. 626 na parcele p.č. 4325/2, 4325/3 a 4325/4 v k.ú. 
Přerov v roce 2009, 

• loděnice v občanské vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 2009, 

• atletického oválu včetně sektorů technických disciplín na parcele p.č. 6724/1, 4306/10, 
4306/11 a 4306/12 v k.ú. Přerov v roce 2009, 

• fotbalového hřiště s umělou trávou na parcele p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov v roce 2009. 

V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, se dotace poskytuje pouze              
na náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, 
srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s užíváním těchto sportovišť v roce 2009. 

16. schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem AUTO KLUB P ŘEROV - město v AČR,         
IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na provoz tratě v areálu Přerovské rokle               
na parcele p.č. 426/8, 426/9, 426/14, 426/16, 426/18, 577, p.č.st. 823, p.č.st. 824, objektu č.e. 
140 na parcele p.č.st. 823 a objektu č.e. 141 na parcele p.č.st. 824, vše v k.ú. Předmostí v roce 
2009, 

17. schválit poskytnutí dotace ve výši 260 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy, IČ: 40613411, se sídlem Přerov, 
ul. 9. května 107, na činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a na sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2009, 

18. schválit poskytnutí dotace ve výši 260 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Centrum setkávání o.s., IČ: 49558200, se sídlem 
Přerov, Kosmákova 46 - 48, na provoz organizace v roce 2009, 

19. schválit poskytnutí dotace ve výši 800 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Český červený kříž - oblastní spolek,                 
IČ: 49558561, se sídlem Přerov, U Bečvy 1, na zabezpečení humanitární činnosti, na realizaci 
preventivních programů výuka a výcvik v první pomoci pro děti, mládež, veřejnost                            
a preventivních programů pro seniory v roce 2009, 

20. schválit poskytnutí dotace ve výši 260 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem KAPPA-HELP , IČ: 66743192, se sídlem Přerov, 
nám. Přerovského povstání 1, na činnost kontaktního a krizového centra, nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež Klub Metro a na terénní programy v roce 2009, 
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21. schválit poskytnutí dotace ve výši 530 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270,             
se sídlem Přerov, 9. května 1925/82, na provoz charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, 
občanské poradny, setkávání seniorů SPOLU, romského komunitního centra, chráněné dílny  sv. 
Terezičky v roce 2009,  

22. schválit poskytnutí dotace ve výši 140 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení MOST K ŽIVOTU , IČ: 67338763,     
se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na provoz chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny, 
sociální rehabilitace formou podporovaného zaměstnávání a na integrovanou zájmovou činnost 
v roce 2009, 

23. schválit poskytnutí dotace ve výši 260 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní 
organizace Přerov, IČ: 47184418, se sídlem Přerov, Kratochvílova 35, na provoz organizace    
a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2009, 

24. schválit poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Člověk v tísni o.p.s., IČ: 25755277, se sídlem 
Praha 2, Sokolská 1869/18, Praha 2, pobočka Olomouc, Litovelská 14, na terénní sociální práci, 
terénní pracovní poradenství, na podporu vzdělávání v rodinách a na sociální asistenci v trestním 
řízení v roce 2009, 

25. schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tenisový klub Precolor Přerov, IČ: 14617200, 
se sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady spojené s pořádáním akce „Zlatý kanár 2009“, 

26. schválit poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond GENÁČEK , IČ: 25870777,          
se sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1, na náklady spojené s pořádáním akce MOSTY 2009, 

27. schválit poskytnutí dotace ve výši 55 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK P ŘEROV o.s.,        
IČ: 49558048, se sídlem Přerov, tř. 17. listopadu 723/1, na přípravu a realizaci premiéry hry 
v roce 2009 „Nejstarší řemeslo“, 

28. schválit poskytnutí dotace ve výši 55 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, 
se sídlem Přerov, Brabansko 566/2, na provoz složky – Loutkové divadlo v roce 2009, 

29. schválit poskytnutí dotace ve výši 3 980 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem IMIT s.r.o. , IČ: 62360540, se sídlem Přerov, 
Komenského 1035/4, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním veřejných 
kulturních vystoupení a představení v Městském domě pro obyvatele města uskutečněné v roce 
2009, 

30. schválit poskytnutí dotace ve výši 1 000 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond Přerovského jazzového festivalu, 
IČ: 49558005, se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, na organizační náklady spojené 
s uskutečněním XXVI. Československého jazzového festivalu v roce 2009, vše dle přiložených 
zásad dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 2009. 

31. schválit rozpočet na přímé podpory, grantový program, pohotovostní službu lékáren a rezervu 
rady a zastupitelstva v celkové výši 22 860 000,- Kč dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

1866/47/7/2008 Grantový program pro rok 2009 - vyhlášení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
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 1. vyhlásit Grantový program pro rok 2009 dle přiložených zásad,  
 
1. vyzvat žadatele k předkládání žádostí o finanční podporu dle přiložených zásad Grantového 

programu pro rok 2009. Termín pro podávání žádostí o finanční podporu je do 11. února 2009 
na adresy dle důvodové zprávy. 
 

 
1867/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí            

v majetku statutárního města Přerova – nebytových prostor            
v objektu k bydlení č.p. 191, příslušnému k části obce Přerov          
I-M ěsto, na pozemku p.č. 3175/5 v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytových 
prostor v objektu k bydlení č.p. 191, příslušnému k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 
3157/5 o výměře 91,40 m2 v k.ú. Přerov, Kozlovská 4  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, jedenkrát v tisku Nové Přerovsko  a  na internetových stránkách 
statutárního města Přerova. 

 

1868/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu k bydlení 
č.p. 882,  příslušnému  k  části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
221 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem  nebytových 
prostor v objektu k bydlení č.p. 882,  příslušnému  k  části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 221 
v k.ú. Přerov o výměře 96,78 m2 (Jateční 26) 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, jedenkrát v tisku Nové Přerovsko a na internetových stránkách statutárního města 
Přerova.  

 
1869/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí            

v majetku statutárního města Přerova - objektu k bydlení  č.p. 228, 
příslušného k části obce Přerov III-Lov ěšice,  na pozemku p.č.st. 
229, pozemků p.č.st. 229 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 65 ostatní 
plocha  v k.ú. Lověšice u Přerova 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova - objektu k bydlení  č.p. 228, příslušného k části obce 
Přerov III-Lověšice,  na pozemku p.č.st. 229, pozemků  p.č.st. 229  zastavěná  plocha a nádvoří           
o  výměře 401 m2,  p.č. 65  ostatní plocha o výměře 1 115 m2, Dělnický dům v Lověšicích, vše v k.ú. 
Lověšice u Přerova na dobu určitou – 1 rok, pro sdružení Tělovýchovná jednota UNION Lověšice,  
IČ: 44889062.   

 
1870/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova – nájem  nemovitých věcí            

v majetku statutárního města Přerova –  garáží  č.2,   č.4  a  č.5        
v objektu k bydlení č.p. 2864, příslušnému k části obce Přerov         
I – Město  na pozemku p.č. 2790/36 v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem: 
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- garáže č. 2  v objektu k bydlení č.p. 2864, příslušnému k části obce Přerov I – Město  na pozemku 
p.č. 2790/36 v k.ú. Přerov o výměře 18,8 m2  (Kozlovská 41) žadateli (stávajícímu uživateli) – Ing. 
J.Ch. 
 
- garáže č. 4 v  objektu k bydlení č.p. 2864, příslušnému k části obce Přerov I – Město  na pozemku 
p.č. 2790/36 v k.ú. Přerov o výměře 18,7 m2  (Kozlovská 41) žadateli (stávajícímu uživateli) -  M.L. 
 
- garáže č. 5 v  objektu k bydlení č.p. 2864, příslušnému k části obce Přerov I – Město  na pozemku 
p.č. 2790/36 v k.ú. Přerov o výměře 15,2 m2 (Kozlovská 41) žadateli (stávajícímu uživateli) -  R.Z. 

 
1871/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí            

z majetku statutárního města Přerova –  nebytových prostor  -  
jednotky č. 2629/101, v objektu bytový dům č.p. 2629, příslušnému 
k části obce Přerov I – Město  na pozemku p.č. 2487/4  v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr úplatného převodu nebytových prostor -  
jednotky č. 2629/101 v objektu bytový dům č.p. 2629,  příslušnému k části obce Přerov I – Město      
na pozemku p.č. 2487/4  v k.ú. Přerov o výměře 73,65 m2 včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bytového domu ve výši id. 7365/177291 a včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 2487/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m2 v k.ú. 
Přerov ve výši id. 7365/177291  z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví MUDr. Aleny 
Lošťákové, místem podnikání Přerov I – Město, Optiky 2629/1, IČ: 75050293  za účelem užívání 
prostor jako dětské zdravotní středisko. 

 

1872/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova – nepeněžitý vklad nemovitých věcí 
do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, 
s.r.o.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nepeněžitý vklad 
nemovitých věcí – budovy č.p.3165 (administrativní budova), příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č.6577/177, budovy bez čp/če (jiná stavba – sklad olejů) postavené na 
pozemku p.č.6577/183, budovy bez čp/če (jiná stavba – sklady) postavené na pozemku p.č.6577/175, 
budovy bez čp/če (garáž) postavené na pozemku p.č.6577/176, budovy bez čp/če (jiná stavba) 
postavené na pozemku p.č.6577/184 a pozemků p.č.6577/175 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
1152 m2, p.č.6577/176 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 871 m2, p.č.6577/184 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 143 m2, vše v k.ú.Přerov, do základního kapitálu společnosti Technické služby 
města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02. 

 
1873/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova  - nájem  nemovitých věcí          

v majetku statutárního města  Přerova -  pozemku  p.č.  1115 a  p.č 
1197 v k.ú.  Újezdec u. Přerova 

 
Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova  -  nájem   pozemku  
p.č. 1115  a    p.č. 1197  v k.ú.  Újezdec u Přerova, ve vlastnictví statutárního města Přerova  žadateli , 
J.P. 

 
1874/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova  - převod  nemovitých věcí         

z majetku města Přerova pozemků p.č. 265 , p.č. 278, p.č. 475, p.č. 
476,  p.č  477  v k.ú. Čekyně 

 
Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova  -  převod   pozemků  
p.č. 265  ostatní plocha o výměře  738 m2, p.č. 278 ostatní plocha o výměře  787 m2,  p.č. 475  ostatní 
plocha o výměře 1154 m2, p.č. 476 ostatní plocha o výměře 71 m2,  p.č 477  trvalý travní porost          
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o výměře 5682 m² vše  v k.ú. Čekyně, z vlastnictví statutárního města Přerova  do vlastnictví Z. a 
D.M. a  Z.R. 

 

1875/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova – převod/nájem nemovitých věcí 
z/v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 255/2 v 
k.ú.Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 255/2 zast.pl. o výměře 56 m2 v k.ú.Přerov  
žadateli – společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4,  Teplická 8, IČ: 27232425. 

 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 255/2 zast. pl. o výměře 56 m2 v k.ú.Přerov žadateli – 
společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4,  Teplická 8, IČ: 27232425. 

 

1876/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 197 v 
k.ú.Penčice 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č.197 ost.pl. v k.ú.Penčice o výměře cca 750 m2 žadateli – 
panu Ing. O.M. 

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

města Přerova – části pozemku p.č. 197 ost.pl. v k.ú.Penčice o výměře cca 60 m2 žadateli – 
Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČ: 47114983. 

 
1877/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 313 a p.č. 315 v 
k.ú. Čekyně 

 
Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 313  zahrada o výměře 277 m2 
a p.č. 315 zahrada o výměře 171 m2 oba v k.ú. Čekyně žadatelům – manželům MVDr. P. a Ing. N. R. 

 

1878/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  záměr statutárního města Přerova -  převod pozemku 
p.č. 444 zahrada  o výměře 79 m2 v  k.ú. Kozlovice u Přerova  žadateli (D.K. a P.K.) a  pozemku p.č. 
436 zahrada o výměře   71 m² v k.ú. Kozlovice u Přerova žadateli (spoluvlastnictví I.B. a SJM J. a 
I.B.). 

 

1879/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova 
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Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - převod části 
pozemku p.č. 2883/28  ost. plocha o výměře cca  80 m2 v k.ú.Přerov  žadateli (M.L.). 

 

1880/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - převod  pozemku 
p.č. 408 z vlastnictví statutárního města Přerova  do vlastnictví žadatele: 
 
      a)  manželé J.N. a F.N. 
 
      b)   manželé P.N. a H.N. 
 

 

1881/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. ZE-GP č. 1019 v k.ú. 
Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci 
v majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. ZE-GP č. 1019  o výměře 8258 m2 v k.ú. 
Dluhonice žadateli – ZS Pobečví a.s., se sídlem Rokytnice 360, IČ: 25360485. 

 

1882/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova –  nájem nemovitých věcí                 
v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 627/19 v k.ú. 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem pozemku p.č. 
627/19 o výměře 109 m2 v k.ú. Předmostí žadateli – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, 
Na Pankráci 546/56, IČ:65993390. 

 
1883/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova –  nájem nemovité věci               

v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1961/2    
v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem nemovité věci 
v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1961/2 ost.pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Přerov 
žadateli – společnosti PR market s.r.o., se sídlem Třinec, Lidická 544, IČ: 61947296. 

 

1884/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí               
do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 169/1,           
p.č. 171/17, p.č. 172/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemku p.č. 169/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 186 m2,  p.č. 171/17 ostatní plocha 
jiná plocha o výměře 135 m2, p.č. 172/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2,  vše v 
k.ú. Kozlovice u Přerova,  z vlastnictví Ing. F.K., do vlastnictví statutárního města Přerova.   

 

1885/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – budova objektu bydlení č.p. 735 na 
pozemku p.č.3082/3, příslušná k části obce Přerov I-M ěsto       
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(Bayerova 5), pozemek p.č. 3082/3 a pozemek  ZE-GP p.č. 3063 vše k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova – převod   budovy objektu bydlení č.p. 735 na pozemku p.č.3082/3 a 
pozemku ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 3063 , příslušné k části obce Přerov I-
Město(Bayerova 5), pozemku p.č. 3082/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 379 m2 a pozemku ve 
zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 3063 o výměře 15 m2 vše  k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova                
v Přerovském deníku, na internetových stránkách statutárního města Přerova a jedenkrát v denících 
Mladá fronta DNES, Právo a Hospodářské noviny. 

 

1886/47/8/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu k bydlení 
č.p. 1697,  příslušnému  k  části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
917 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem  nebytových 
prostor v objektu k bydlení č.p. 1697,  příslušnému  k  části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
917 v k.ú. Přerov o výměře 83,39 m2 (Husova 13) žadateli - sdružení Armáda spásy v ČR,  se sídlem 
Praha 13 - Stodůlky, Petržílkova 2565/23, IČ: 40613411. 

 

1887/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 5297/34 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku pod stavbou garáže p.č. 5297/34 zast. plocha a nádvoří o výměře  17 m2 v k.ú. Přerov  
z vlastnictví statutárního města Přerova Mgr.Z.V. za kupní cenu ve výši 13 600,- Kč (tj. 800,- Kč/m2) -
cena v místě a čase obvyklá. 

 

1888/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemků p.č. 627/1 ost. plocha o výměře 8773 m2, p.č.627/18 ost. plocha o výměře 222 m², 
p.č.627/36 ost. plocha o výměře 8 m², p.č. 627/37 ost.plocha o výměře 1254 m², p.č. 627/38 orná půda 
o výměře 685 m², p.č. 627/40  orná půda o výměře 2051 m², p.č.627/42 orná půda o výměře 28 m², 
p.č.627/43 orná půda o výměře 1549 m², p.č.627/44 ost. plocha o výměře 116 m², p.č. 627/45 ost. 
plocha o výměře 575 m², p.č. 627/47 ost. plocha o výměře 499 m², p.č. 627/55 ost.plocha o výměře 
468 m² a p.č. 631/1 ost. plocha o výměře 2368 m², vše v k.ú. Předmostí  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 ve výši 16 208 750,- Kč (t.j. 884,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 

1889/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 617/6 a p.č. 617/7 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku  p.č. 617/6 zast. plocha a nádvoří  o výměře 21 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova  do společného jmění manželů  H. a A.Ř. za kupní cenu ve výši  18 900,- 
Kč (tj. 900,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá   a pozemku p.č. 617/7 zast. plocha a nádvoří o 
výměře 24m2  v k.ú. Přerov  L.O. za kupní cenu ve výši 21 600,- Kč (tj. 900,- Kč/m2) - cena v místě a 
čase obvyklá. 



 23 

 

1890/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního  města Přerova - 
pozemku p.č. 409/2  v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  pozemku p.č. 409/2 orná půda o výměře 99 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova         
do společného jmění manželů   J. a H.K. za kupní cenu ve výši 49 500,- Kč (tj. 500,- Kč/m2) - cena v 
místě a čase obvyklá. 

 

1891/47/8/2008 Převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  části 
pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 483/5 zahrada o výměře 201 m2 v k.ú.Penčičky, dle geometrického plánu č. 
278-42/2008 pozemek označený novým parcelním číslem p.č. 483/9, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do společného jmění manželů L. a Z.F. za dohodnutou kupní cenu  13.065,- Kč, t.j. 65,- 
Kč/m2. 

 

1892/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 462 a částí pozemku p.č. 717 vše v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 462 zahrada o výměře 139 m2 (dle geometrického plánu č. 269-87/2007 
označené jako díl "a" , části pozemku p.č. 717 ost.pl. o výměře 63 m2 (dle geometrického plánu č. 
269-87/2007 označené jako díl "b" ) a části pozemku p.č. 717 ost.pl. o výměře 27 m2 (dle 
geometrického plánu č. 269-87/2007 označené jako díl "c") všechny v k.ú. Penčičky z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví pana A.F. za dohodnutou kupní cenu 14.885,- Kč, t.j. 65,- 
Kč/m2. 

 

1893/47/8/2008 převod nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova  - 
budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3646/3, příslušné k části obce 
Přerov I-M ěsto, pozemku p.č. 3646/3, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  
 
1.  budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3646/3, příslušné k části obce Přerov I-Město za cenu  
             1.566.000,-Kč. 
2.  pozemku p.č. 3646/3  v k.ú. Přerov, za cenu 254.000,- Kč  (900,-Kč/m2) , 
 
celkem 1.820.000,- Kč, 
 
z majetku statutárního města Přerova do majetku J.O. Kupující uhradí náklady  spojené s  
vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 

1894/47/8/2008 Převod/nájem/výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova 

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

5050/2 ostatní plocha o výměře cca 15 m2, p.č. 5050/1 ostatní plocha o výměře cca 50 m2, 
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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 p.č. 4978 ostatní plocha o výměře cca 5 m2 vše k.ú. 
Přerov do vlastnictví  Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234 , se 
sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7 za cenu dle znaleckého posudku - cena v místě 
a čase obvyklá. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním 
městem Přerovem jako budoucím prodávajícím a  Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizace, IČ 70994234 , se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7 jako budoucím 
kupujícím. Smlouva kupní bude uzavřena do 60 dnů po předložení  podkladů , které stanoví 
právní předpisy pro užívání dokončené stavby., geometrických plánů na oddělení dotčených 
částí nemovitostí a znaleckého posudku na stanovení ceny v místě a čase obvyklé a to ze 
strany budoucího kupujícího. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 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 mezi statutárním 
městem Přerovem jako půjčitelem a  Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 
70994234 , se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7 jako výpůjčitelem. Smlouva       
o výpůjčce se sjednává na dobu určitou a to do doby splnění podmínek , které stanoví právní 
předpisy pro užívání dokončené stavby. Účelem výpůjčky bude dočasný zábor nemovitostí 
dotčených realizací rekonstrukce Mádrova podjezdu. 

  
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  nájem části pozemků p.č. 5036/1 ostatní plocha        

o výměře cca 85 m², p.č. 4964 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 mezi statutárním městem Přerovem jako pronajimatelem a  
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234 , se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7 jako nájemcem. Smlouva o nájmu se sjednává na dobu určitou a to  
do doby splnění podmínek , které stanoví právní předpisy pro užívání dokončené stavby. 
Účelem nájmu bude dočasný zábor nemovitostí dotčených realizací rekonstrukce žel.stanice 
Přerov. 
Výše nájemného bude činit 9.750,-Kč/rok.(tj.25,-Kč/m²/rok). 

 

1895/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 461/19 v objektu bydlení č.p. 460, 461, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5307/82, 
p.č. 5307/83, p.č. 5307/298 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  ruší své usnesení č. 1689/48/6/2008, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod - doprodej bytové jednotky č. 461/19 v objektu bydlení č.p. 460, 461, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5307/82, p.č. 5307/83, p.č. 
5307/298 vše v k.ú. Přerov (Svisle 1, 3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení ve výši 535/24396, za cenu 479.083,- Kč a 
spoluvlastnického podílu na zastavěných pozemcích p.č. 5307/82, p.č. 5307/83, p.č. 5307/298 
vše v k.ú. Přerov ve výši 535/24396 za cenu 12.216,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za 
celkovou cenu 491.299,- Kč, dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném 
znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávající 
nájemkyně, paní A.H., přičemž převod bude realizován v termínu do 31.12.2008. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - doprodej bytové 
jednotky č. 461/19 v objektu bydlení č.p. 460, 461, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemcích p.č. 5307/82, p.č. 5307/83, p.č. 5307/298 vše v k.ú. Přerov (Svisle 1, 3) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení ve výši 
535/24396, za cenu 479.083,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěných pozemcích p.č. 
5307/83, p.č. 5307/298 vše v k.ú. Přerov ve výši 535/24396 za cenu 8.206,- Kč, t.j. převod 
uvedených nemovitostí za celkovou cenu 487.289,- Kč, dle vnitřní směrnice Magistrátu města 
Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým 
posudkem, do vlastnictví stávající nájemkyně, paní A.H., přičemž převod bude realizován v 
termínu do 31.3.2009. 

 
 

1896/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 1559/15 v objektu bydlení č.p. 1495, 1559, 
1853, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2680/23 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prodloužení 
termínu pro realizaci úplatného převodu - doprodeje bytové jednotky č. 1559/15 v objektu bydlení č.p. 
1495, 1559, 1853, příslušném k části obce  Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2680/23 v k.ú. Přerov 
(U Tenisu 31, 33, 35) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného 
objektu bydlení ve výši 603/40003 za cenu 553.510,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném 
pozemku p.č. 2680/23 v k.ú. Přerov ve výši 603/40003 za cenu 8.573,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 562.083,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny 
dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým 
posudkem, do vlastnictví stávajících nájemců, manželů H. a J.H., z původního termínu do 31.10.2008 
na nový termín do 31.3.2009. 

 

1897/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 1404/3 v objektu bydlení č.p. 1404, 1445, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 403/4 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 1404/3 v objektu bydlení č.p. 1404, 1445, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 403/4 v k.ú. Přerov (Palackého 26, 28) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 712.461,- Kč a 
spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 403/4 v k.ú. Přerov ve výši 677/27936 za cenu 
9.343,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 721.804,- Kč, dle vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené 
znaleckým posudkem, do vlastnictví stávající nájemkyně, paní M.T., přičemž převod bude realizován 
v termínu do 31.3.2009. 

 

1898/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2103/1 v objektu bydlení č.p. 2103, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3346/13 v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 2103/1 v objektu bydlení č.p. 2103, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3346/13 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 3) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 656.158,- Kč a 
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spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3346/13 v k.ú. Přerov ve výši 6225/133875 za 
cenu 13.499,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 669.657,- Kč, dle vnitřní 
směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené 
znaleckým posudkem, do vlastnictví stávající nájemkyně, paní E.Z., přičemž převod bude realizován v 
termínu do 31.3.2009. 

 

1899/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2696/6 v objektu bydlení č.p. 2696, 2697, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/19 v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 2696/6 v objektu bydlení č.p. 2696, 2697, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov (Optiky 6, 8) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 515.191, Kč 
a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov ve výši 514/21844 za 
cenu 14.021,Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 529.212,- Kč, dle vnitřní 
směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené 
znaleckým posudkem, do vlastnictví stávající nájemkyně, paní M.K., přičemž převod bude realizován 
v termínu do 31.3.2009. 

 

1900/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2821/2 v objektu bydlení č.p. 1368, 2821, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/18 v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 2821/2 v objektu bydlení č.p. 1368, 2821, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov (Kozlovská 7, 9) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 699.593, Kč a 
spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov ve výši 225/9329 za cenu 
9.317,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 708.910,- Kč, dle vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené 
znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajícího nájemce, pana Z.H., přičemž převod bude realizován 
v termínu do 31.3.2009. 

 

1901/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2698/11 v objektu bydlení č.p. 2698, 2699, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21 v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 2698/11 v objektu bydlení č.p. 2698, 2699, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10, 12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 592.415, Kč a 
spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov ve výši 602/21844 za 
cenu 16.282,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 608.697,- Kč, dle vnitřní 
směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené 
znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajícího nájemce, pana J.Z., přičemž převod bude realizován v 
termínu do 31.3.2009. 
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1902/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 

nebytového prostoru č.  2598/9 v k.ú. Přerov 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nebytového prostoru č.  2598/9 jiný nebytový prostor o výměře 22,26 m2 v   k.ú. Přerov  
včetně jeho spoluvlastnického podílu na  společných částech domu a pozemku ve výši id. 
2226/115542 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  Společenství vlastníků jednotek 
domu č.p. 2598, 2599, Želatovská 17,19 v Přerově, IČ: 25884042 za kupní cenu ve výši 76 000,-Kč. 

 

1903/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2051/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova trvat na svém 
usnesení č. 1562/38/2/2008 ze dne 20.8.2008, kterým schválila úplatný převod části pozemku p.č. 
2051/1 ost. plocha, označeného dle geometrického plánu č. 3895-5/2008 jako p.č. 2051/11 o výměře 
138 m3 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví STS Přerov, a.s., se sídlem 
Přerov I-Město, ul. 9. května čp. 2452, IČ 47675659 za kupní cenu ve výši 110 400,- (tj. 800,- Kč/m2). 

 

1904/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2051/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova trvat na svém 
usnesení č. 1563/38/8/2008, kterým schválila úplatný převod části pozemku p.č. 2051/1 ost. plocha 
označeného dle geometrického plánu č. 3895-5/2008 jako p.č.2051/12 ost. plocha o výměře 137 m2    
v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr.Aleše Procházky, místem 
podnikání Přerov I-Město, Jasínkova 2, ŠELA SPORT, IČ 65913311 za kupní cenu ve výši 109 600,-   
( tj.800,- Kč/m2). 

 

1905/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2403 ostatní  plocha v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. zrušit usnesení Zastupitelstva města Přerova  ze dne 13.10.2008  č. 480/18/3/2008, kterým 
schválilo  převod  části pozemku p.č. 2403 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 3916-16/2008 
označenou jako pozemek p.č. 2403/2 ostatní plocha o výměře 226 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví  společnosti  AVČ s.r.o. Přerov I-Město, Wilsonova 12,        
za   kupní cenu v čase a místě obvyklou  180 800,- Kč. 
 
2. schválit  převod  části pozemku p.č. 2403 ostatní plocha o výměře 226 m2 , dle geometrického plánu 
č. 3927-64/2008 označenou jako pozemek p.č. 2403/5 o výměře 2 m2 a dle geometrického plánu         
č. 3967-88/2008 označenou jako pozemek p.č. 2403/6 ostatní plocha o výměře 224 m2 v k.ú. Přerov    
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  společnosti  AVČ s.r.o. Přerov I-Město, 
Wilsonova 12,  IČ. 25848984,   za   kupní cenu v čase a místě obvyklou 180 800,- Kč. tj. 800,- Kč/m2. 

 

1906/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č.5207/57 v k.ú.Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č.1 
ke kupní smlouvě ze dne 3.11.2008, kterou statutární město Přerov úplatně převedlo vlastníkům 
bytových jednotek v bytovém domě č.p.2762, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na 
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pozemku p.č.5207/6 v k.ú.Přerov dle jejich stávajících podílů na pozemku p.č.5207/6 v k.ú.Přerov část 
pozemku p.č.5207/1 (ostatní plocha) v k.ú.Přerov, označenou geometrickým plánem č.3797-187/2007 
jako pozemek p.č.5207/57 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5 m2 v k.ú.Přerov, kdy dodatkem č.1 
dojde ke změně v osobě kupujícího u podílu id. 7163/110892 pozemku p.č.5207/57 v k.ú.Přerov         
z A.G. a J.G. na Ing. R.G. V ostatním se text kupní smlouvy ze dne 3.11.2008 nemění. 

 

1907/47/8/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemku p.č. 2051/1 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 2680/1 ost. plocha: 
 
1. označeného dle geometrického plánu č. 3969-66/2008 jako pozemek p.č.  2680/87 o výměře 225 
     m2 v k.ú. Přerov z  vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů  L. a 
    P.K.zakupnícenuvevýši180000,-Kč ( tj. 800,- Kč/m2) 

 

2. označeného dle geometrického plánu č. 3969-66/2008 jako pozemek p.č.  2680/88 o výměře 47 
     m2 v k.ú. Přerov z  vlastnictví statutárního města Přerova  do vlastnictví P.P. za kupní cenu ve výši 
37 600,- Kč (tj. 800,- Kč/m2) 
 
3. označeného dle geometrického plánu č. 3969-66/2008 jako pozemek p.č.  2680/89 o výměře 164 
    m2 v k.ú. Přerov z  vlastnictví statutárního města Přerova  do vlastnictví HANAGRAIN J.T.J., 
    s.r.o. se sídlem Přerov I-Město, Dvořákova 17, IČ  65142543 za kupní cenu ve výši 131 200,- Kč 
    (tj. 800,- Kč/m2). 

 

1908/47/8/2008 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku ve zjednodušené evidenci -původ grafický příděl p.č. 3066 v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku ve zjednodušené 
evidenci - původ grafický příděl p.č. 3066 o výměře 319 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví Průmyslových 
staveb Ostrava a.s., IČ 13644505, se sídlem Ostrava, Pelcova 5 do vlastnictví statutárního města 
Přerova za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 146.080,-Kč (tj.458 Kč/m2). 

 

1909/47/8/2008 Směna části pozemku p.č. 445 a pozemků p.č. 443/2, p.č. 443/2, p.č. 
446/1, p.č. 446/2 p.č. 455  za pozemek p.č. 2554/13 a část pozemku p.č. 
2559/1 vše v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. zrušit  usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 28.4. 2008 č.j. 293/14/3/2008 kterým byl 
schválen - úplatný převod  části pozemků p.č. 443/2 zastavěná plocha o výměře 367 m2, p.č. 443/3 
zastavěná plocha o výměře  573 m2,  p.č. 446/1 ostatní plocha o výměře  677 m2, 446/2 zastavěná 
plocha o výměře  78 m2,  455 ostatní plocha o výměře 182 m2, p.č. 4938/2 zastavěná plocha o výměře 
3 m2,  a části pozemku  p.č. 445  ostatní plocha   dle geometrického plánu č. 3700-224/2006  se jedná 
o pozemek p.č. 445/2 o výměře 15 m2 vše  v k.ú. Přerov, z vlastnictví  statutárního města Přerova do 
vlastnictví Olomouckého kraje, správy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky Přerov , Bartošova 24, za cenu  v čase a místě obvyklou, dle znaleckého posudku             
JUDr. Vratislava Dočkalíka  č.1605/18/08, která činí  1 027 950,- Kč.  
- úplatný převod části pozemku p.č. 458 ostatní plocha  dle gometrického plánu č. 3700-224/2006 se 
jedná o pozemek p.č. 458/2 o výměře  8 m2 v k.ú. Přerov,   z vlastnictví  Olomouckého kraje, správy 
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Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Přerov , Bartošova 24  do 
vlastnictví statutárního města Přerova. 
 
2. schválit -  bezúplatný převod pozemku parc. č. 2554/13 zast. pl. o výměře 1085 m2 a částí pozemku 
parc. č. 2559/1 ost.pl., dle geometrického plánu č. 3928-119/2008, pozemky parc. č. 2559/11 ost. pl. o 
výměře 2733 m2 a parc. č. 2559/12 ost. pl. o výměře 153 m2, vše v k.ú. a obci Přerov se všemi 
součástmi a příslušenstvím, zejména osvětlením, ploty, trvalými porosty, za podmínky dle důvodové 
zprávy, z vlastnictví Olomouckého kraje, dále části pozemku parc. č. 458 ost. pl., dle geometrického 
plánu č. 3700-224/2006 ze dne 31.5.2007 pozemek parc. č. 458/2 ost. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. a obci 
Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, vše do vlastnictví statutárního města Přerova za 
podmínky uvedené v důvodové zprávě a za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné 
nabytí části pozemku parc. č. 445 zast. pl., dle geometrického plánu č. 3700-224/2006 ze dne 
31.5.2007 pozemek parc. č. 445/2 ost. pl. o výměře 15 m2, pozemků parc. č. 443/2 zast. pl. o výměře 
367 m2, parc. č. 443/3 zast. pl. o výměře 573 m2, parc. č. 446/1 ost. pl. o výměře 677 m2, parc. č. 
446/2 zast. pl. o výměře 78 m2, parc. č. 455 ost. pl. o výměře 182 m2 a parc. č. 4938/2 zast. pl. o 
výměře 3 m2, vše v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Olomouckého kraje, do správy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky, Přerov, Bartošova 24, dále pozemku parc. č. 2051/8 zast. pl. o výměře 53 m2 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Dětského domova a Školní 
jídelny, Přerov, Sušilova 25, a dále pozemků parc. č. 2635/2 zast. pl. o výměře 48 m2, parc. č. 2635/3 
ost. pl. o výměře 215 m2, parc. č. 2645/48 zast. pl. o výměře 394 m2 a část pozemku parc. č. 2639/1 
ost. pl. o výměře 1020 m2, dle geometrického plánu č. 3944-166/2008 pozemek parc.č. 2639/13 ost. 
pl. o výměře 1020 m2, vše v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Olomouckého kraje. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva 
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

1910/47/8/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu k  bydlení č.p. 93,  příslušnému k části 
obce Přerov II - Předmostí,  na pozemku p.č.st.104  a  v objektu  k 
bydlení č.p. 204,  příslušnému  k části obce Přerov II - Předmostí,  na 
pozemku p.č.st. 195 v  k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení ze dne 18.1.2006  č. 1937/63/7/2006 D-8 bod 2.   
a to tak, že: 
 
text: 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor v 
objektu  bydlení č.p.93, příslušného k části obce Přerov II-Předmostí,  na pozemku p.č. st.104 a v 
objektu bydlení č.p.204, příslušného k části obce Přerov II-Předmostí,  na pozemku p.č. st.195 v k.ú. 
Předmostí o celkové  výměře 180,70 m2  (3 místnosti v přízemí) „bývalá“ Základní škola v Předmostí 
mezi Městem Přerovem, jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací   Muzeum   Komenského   v 
Přerově,    se sídlem   Přerov I-Město, Horní nám. 7,  IČ 00097969, jako nájemcem. Nájem bude 
uzavřen na dobu určitou, 5 let.    Výše nájemného bude činit 195,-- Kč/m2/rok, tj. 35.237,-- Kč/rok. 
Účelem nájmu bude využití prostor  pro potřeby Muzea Komenského.  
 
se nahrazuje textem: 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor v 
objektu  bydlení č.p.93, příslušného k části obce Přerov II-Předmostí,  na pozemku p.č. st.104 a v 
objektu bydlení č.p.204, příslušného k části obce Přerov II-Předmostí,  na pozemku p.č. st.195 v k.ú. 
Předmostí o celkové  výměře 180,70 m2  (3 místnosti v přízemí) „bývalá“ Základní škola v Předmostí 
mezi Městem Přerovem, jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací   Muzeum   Komenského   v 
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Přerově,    se sídlem   Přerov I-Město, Horní nám. 7,  IČ 00097969, jako nájemcem. Nájem bude 
uzavřen na dobu určitou, do 21.6.2011.    Výše nájemného bude činit 195,-- Kč/m2/rok, tj. 35.237,-- 
Kč/rok. Účelem nájmu bude využití prostor  pro potřeby Muzea Komenského. 

 

1911/47/8/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku  statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 5318 a p.č. 5319 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  
 
1. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 5318  zahrada a části p.č. 5319 zahrada         
o výměře 234 m2 v k.ú. Přerov vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne  1.8.2005 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a L.H.(T.) jako nájemcem k 30.11.2008. 
 
2. záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 5318 zahrada a části p.č. 5319 
    zahrada o celkové výměře  234 m2 v k.ú. Přerov  žadateli ( M.O.). 

 

1912/47/8/2008 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 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem 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 (Kozlovská 8) o výměře 150,6 m2 mezi  statutárním městem Přerovem, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem  a  panem Gabrielem Slanicayem, místem 
podnikání Ostrožská Nová Ves, Záhumení 577, IČ: 70466726, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu je provozování galerie s 
prodejem uměleckých předmětů, přírodních, okrasných rostlin, luxusní kosmetiky a jiného užitného 
umění a zprostředkovatelská služba. 
Nájemné činí 103 005,- Kč/rok (t.j. 750,- Kč/m2/rok za místnosti hlavní  a  600,- Kč/m2/rok za 
místnosti vedlejší) dle vnitřního předpisu č. 16/07. 

 

1913/47/8/2008 Skončení nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 487/1 zahrada 
o výměře 56 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

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

10.9.2008 tak, že se vypouští slova: 
 
„V. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 487/1 zahrada o výměře 56 m2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova vzniklého na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 10.2.2004 mezi statutárním 
městem Přerov jako pronajímatelem a panem P.J.. Nájem bude skončen dohodou smluvních stran 
nejpozději k 18.9.2008; nebude-li k uvedenému  datu uzavřena dohoda o skončení nájemní smlouvy 
mezi smluvními stranami, statutární město Přerov podá nájemci výpověď nájemní smlouvy ke dni 
1.10.2008. Výpovědní lhůta činí 1 rok“. 
 
II. schvaluje skončení nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 487/1 zahrada o výměře    

56 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova uzavřené dne 10.2.2004 mezi statutárním městem Přerov 
jako pronajímatelem a panem P.J. jako nájemcem odstoupením od smlouvy.  
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1914/47/8/2008 Nájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 829 
příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, postaveném na pozemku p.č. 
1981/16 v k.ú. Přerov (Přerov, Jasínkova 4) 

Rada města Přerova po projednání: 
 
I. schvaluje změnu usnesení Rady města Přerova č. 1753/45/6/2008 z 45. schůze Rady města 
Přerova konané dne 15.10.2008 tak, že text v II. části usnesení  
 
„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.“ 
 
a text v III. části usnesení  
 
„1) společnosti KoTě, o.p.s., se sídlem Chropyně, Masarykova 253, IČ: 27695867jako 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),“. 
 
se vypouští. 
 
II. schvaluje záměr statutárního města Přerova – vyhlášení výběrového řízení na nájem části 
nebytových prostor o celkové výměře 87,86 m2 v objektu občanské vybavenosti č.p. 829 na pozemku 
p.č. 1981/16, příslušném k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov za podmínek uvedených v 
důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města 
Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 
 
III. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části nebytových prostor v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 829 na pozemku p.č. 1981/16, příslušném k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov o 
výměře 38,6 m2 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a panem Vladimírem 
Mojžíšem, s místem podnikání Přerov, Jasínkova 328/3, IČ: 73296049 jako nájemcem. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 
30.880,- Kč ročně (tj. 800,- Kč/m²/rok). Účelem nájmu bude využití prostor pro zřízení a provozování 
vinotéky.  
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. 

 

1915/47/8/2008 Nájem pozemků p.č. 5215/27 ostatní plocha a p.č. 5215/26 ostatní 
plocha, oba v k.ú. Přerov (pozemky u garáží v ul. Kabelíkova, Přerov) 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi paní M.H., paní V.L. 
a paní L.Z. jako pronajímateli a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem pozemků p.č. 
5215/26 ostatní plocha o výměře 210 m2 a p.č. 5215/27 ostatní plocha o výměře 1.461 m², oba v k.ú. 
Přerov. 

 

1916/47/8/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
skončení nájemní smlouvy dohodou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje skončení nájemní smlouvy  uzavřené dne 4.2.2008 mezi 
statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem  a P.G. jako nájemcem,  na část pozemku p.č. 6704 
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ZE - GP o  výměře 133 m² v  k.ú. Přerov za účelem zahrádkaření. Nájemní smlouva bude skončena 
dohodou ke dni 31.12.2008. 

 

1917/47/8/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku  statutárního města Přerova -  částí  
pozemků p.č. 507/1 a p.č. 4933 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje  
 
1. uzavření nájemní smlouvy na část  pozemku p.č. 507/1 ost. plocha  o  výměře 170 m² a část      

pozemku  p.č. 4933  ost. plocha  o výměře 30 m2  v k.ú. Přerov v majetku statutárního města      
Přerova  mezi  statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a   Ceving s.r.o.,  se sídlem      
Přerov , nábř. PFB 14, IČO 65142586 jako nájemcem za cenu 250,- Kč/m2 /rok , tj.celkem         
4.167,-Kč/1 měsíc. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2009 do 31.1.2009.  
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada za užívání pozemků dle bodu 2 usnesení  
společností Ceving. 

 
2. úhradu za užívání části  pozemku p.č. 507/1 ost. plocha  o  výměře 170 m² a  části pozemku  p.č. 

4933   ost. plocha  o  výměře  30  m²  v  k. ú.  Přerov  v  majetku  statutárního   
města Přerova  ve výši 250,-Kč/m²/rok za období od 27.10. do 31.12.2008, tj.celkem 9.005,- Kč,  
do doby uzavření nájemní smlouvy na tyto pozemky. Úhradu provede uživatel částí   pozemků   
Ceving  s.r.o.,  se sídlem Přerov , nábř. PFB 14, IČO 65142586, která tento pozemek užívá jako  
zařízení staveniště pro stavbu  domu na pozemcích p.č. 501, p.č. 4933 v k.ú. Přerov. 
 

 

1918/47/8/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města  Přerova – 
koeficient Rady města Přerova  - Kmr pro rok 2009 ve smyslu 
vnitřního předpisu č.16/07 

Rada města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu čl. X odst.1 vnitřního předpisu č.16/07  - 
Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města 
Přerova o majetkoprávních úkonech, koeficient Rady města Přerova pro r.2009 ve výši  Kmr=1,0. 

 

1919/47/8/2008 Nájem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.,                
IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova uzavřené dne 30.6.2008 na dobu určitou od 1.7.2008 do 31.12.2008 
mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, jako 
nájemcem, kterým bude prodloužena doba trvání nájemní smlouvy na dobu do 31.3.2009 s 
tím, že nájemné za dobu od 1.1.2009 do 31.3.2009 bude činit 2.536.850,-Kč. Dodatkem č.1 se 
dále z předmětu nájmu vypouští budova - garáž bez čp/če postavená na pozemku p.č.6577/119 
v k.ú.Přerov. V jiném se text nájemní smlouvy nemění. 

2. schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě na nájem movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova uzavřené dne 30.6.2008 na dobu určitou od 1.7.2008 do 31.12.2008 
mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, jako 
nájemcem, kterým bude prodloužena doba trvání nájemní smlouvy na dobu do 31.3.2009 s 
tím, že nájemné za dobu od 1.1.2009 do 31.3.2009 bude činit 1.202.750,-Kč. V jiném se text 
nájemní smlouvy nemění. 
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1920/47/8/2008 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nájem objektu bydlení č.p. 148 
(Městský dům, nám. TGM 7) příslušného k části obce Přerov I-M ěsto 
na pozemku p.č. 136 a pozemku p.č. 136, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 
7.6.2005 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností IMIT s.r.o., se sídlem 
Přerov, Komenského 1035/4, IČ: 62360540 jako nájemcem na nájem objektu bydlení č.p. 148 
příslušného k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 136 a pozemku p.č. 136, vše v k.ú. Přerov. 
Dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. VI odst. 1 nájemní smlouvy tak, že se doplňuje text: 
 
„Nájemce je oprávněn poskytovat předmět nájmu pro krátkodobý podnájem podle tohoto odstavce 
smlouvy pouze pro prodej uměleckých předmětů, zlata, šperků a značkové konfekce a dále pro 
pořádání akcí pro uzavřenou společnost. Nájemce není oprávněn poskytovat předmět nájmu pro 
krátkodobý podnájem za účelem pultového prodeje spotřebního zboží (např. boty, záclony, ponožky, 
povlečení a další smíšené zboží)“. 

 

1921/47/8/2008 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se společností Teplo Přerov a.s. na 
nájem nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících 
sportovní areály - plavecký areál Přerov, koupaliště Penčice a zimní 
stadion Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 
30.4.2008 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Teplo Přerov, a.s., se 
sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, IČ: 25391453 jako nájemcem na nájem nemovitostí tvořících 
sportovní areály - plavecký areál Přerov, koupaliště Penčice a zimní stadion Přerov, vše v k.ú. Přerov. 
Dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. V odst. 2 nájemní smlouvy tak, že se text: 
 
„Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu třetím osobám, k čemuž pronajímatel 
podpisem této smlouvy dává svůj výslovný souhlas.“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu třetím osobám, s výjimkou nemovitostí 
uvedených v příloze č. 1 pod bodem 1), tj. nemovitostí tvořících plavecký areál Přerov. V případě 
nemovitostí tvořících plavecký areál Přerov je nájemce oprávněn přenechat předmět nájmu do 
podnájmu třetím osobám jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.“ 
 
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstává beze změny. 

 

1922/47/8/2008 Podnájem nemovitých věcí statutárním městem Přerovem - 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti  č.p. 779, 
příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 135/1 v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na podnájem nebytových 
prostor objektu občanské vybavenosti č.p. 779, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 135/1  v k.ú. Přerov  o výměře 112,69 m2  (situovaných ve 3. nadzemním podlaží)  mezi 
statutárním městem Přerovem, jako nájemcem  a  společností IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, 
Komenského 1035/4, IČ: 62360540   jako podnájemcem. Smlouva o podnájmu bude uzavřena na dobu 
neurčitou  za cenu  1 000,- Kč ročně. Účelem podnájmu je využití prostor jako šatny a sociální zázemí 
pro sousední Městský dům. 
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1923/47/8/2008 Podnájem 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 souhlasí s přenecháním části  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 67,58 m2   do podnájmu  pro společnost GASTROMA  a.s., se sídlem 
Litenčice, Strabenice 62, IČ: 25537679, když nájemcem  nebytových prostor je   společnost  Mader a 
synové, s.r.o., se sídlem Praha 6, Na hutích 8/665, IČ: 62582178.  Účelem podnájmu je prodej 
potravin. 

 

1924/47/8/2008 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 uzavření smlouvy o výpůjčce  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  mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako půjčitelem  a   Městskou knihovnou v Přerově, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Přerov I - Město,  Žerotínovo nám. 211/36,  IČ: 70887616, jako vypůjčitelem. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky  
je užívání prostor k provozování půjčovny knih pro děti. 

 

1925/47/8/2008 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
pozemek p.č. 213  k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce  části pozemku p.č. 213 
ostatní plocha o výměře cca 75 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova mezi statutárním městem Přerovem jako 
půjčitelem a  Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc jako výpůjčitelem. Smlouva                
o výpůjčce se sjednává na dobu určitou jednoho roku a to ode dne zahájení stavebních prací na stavbě 
s možností prodloužení, nebo zkrácení doby výpůjčky formou dodatku k této smlouvě. Účelem 
výpůjčky je dočasný zábor pro stavbu obchvatu v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

1926/47/8/2008 Zřízení věcného břemene společné štítové zdi na nemovitých věcech ve 
vlastnictví statutárního města Přerova a ČR - Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva společné štítové zdi mezi 
garáží bez čp/če postavenou na pozemku označeném dle geometrického plánu č.3745-86/2007 jako 
p.č.2241/2 v k.ú.Přerov a jinou stavbou bez čp/če postavenou na pozemcích označených dle 
geometrického plánu č.3745-86/2007 jako p.č.2241/12, p.č.2241/10 a p.č.2265/2 v k.ú.Přerov. Věcné 
břemeno bude zřízeno mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, IČ 70885940, 
se sídlem Olomouc, Schweitzerova 222/91, jako vlastníkem garáže bez čp/če postavené na pozemku 
označeném dle geometrického plánu č.3745-86/2007 jako p.č.2241/2 v k.ú.Přerov a statutárním 
městem Přerov jako vlastníkem jiné stavby bez čp/če postavené na pozemcích označených dle 
geometrického plánu č.3745-86/2007 jako p.č.2241/12, p.č.2241/10 a p.č.2265/2 v k.ú.Přerov, na dobu 
neurčitou a bezúplatně. 

 

1927/47/8/2008 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 4811 a p.č. 4805 oba v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 4811 a p.č. 4805 oba v k.ú. Přerov – jako 
povinným z věcného břemene a ČR – Český hydrometeorologický ústav, se sídlem Praha 4 – 
Komořany, Na Šabatce 17, IČ: 00020699 – jako oprávněným z věcného břemene. 
Věcné břemeno by spočívalo v právu vstupovat a vjíždět na zatížené pozemky za účelem provozování, 
kontroly, údržby a oprav monitorovacího vrtu 7H010b. 

 

1928/47/8/2008 Zřízení věcného břemene v budově č.p. 1573, příslušné k části obce 
Přerov I-M ěsto na pozemku p.č. 740/2 zast. plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a Teplem Přerov, a.s. 
se sídlem Blahoslavova 7, Přerov, IČO 25391453 jako oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé. 
Předmětem smlouvy bude právo  umístění výměníkové stanice tepla oprávněnému včetně denní 
místnosti v 1. NP budovy č.p.1573 , příslušné k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 740/2 zast. 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a zajištění nezbytného přístupu oprávněnému za účelem provádění 
běžné údržby, revize, oprav a kontrol výměníkové stanice včetně denní místnosti - 1.PP a 1.NP, na 
základě předchozího oznámení vlastníkovi povinných nemovitostí s výjimkou havarijních stavů. 
Budova č.p. 1573 a pozemek p.č. 740/2 zast plocha a nádvoří jsou v majetku statutárního města 
Přerova. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle 
znaleckého posudku  č. 1290-40/08, zpracovaného ing. Jiřím Justem, ve výši 505.350,-Kč za zřízení 
věcného břemene. Oprávněný uhradí  náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní 
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 

1929/47/8/2008 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 4933, p.č.4957/23, 
p.č.5084 v majetku statutárního města Přerova, vše  v k.ú. Přerov   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ 
Distribuce,a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
Předmětem smlouvy bude  právo zřídit a provozovat podzemní kabel VN, NN na pozemcích p.č. 4933 
ost. plocha, p.č. 4957/23 ost. plocha, p.č. 5084 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 kabelu VN, NN, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3832-2/2007. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle 
znaleckého posudku č. 5247/27/2008  ve výši 10.610,-Kč.  Oprávněný uhradí  správní poplatek za 
vklad smlouvy do katastru nemovitostí . 

 

1930/47/8/2008 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 5745/1, p.č.5744/1, 
p.č.5751 v majetku statutárního města Přerova, vše  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ 
Distribuce,a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
Předmětem smlouvy bude  právo zřídit a provozovat podzemní kabel VN, NN na pozemcích p.č. 
5745/1 ost. plocha, p.č. 5744/1 ost. plocha, p.č. 5751 ost. plocha, vše v  k.ú. Přerov, které jsou              



 36 

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 kabelu VN, NN, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3475-195/2005. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle 
znaleckého posudku č. 5387/167/2008  ve výši 60.890,-Kč.  Oprávněný uhradí  správní poplatek        
za vklad smlouvy do katastru nemovitostí . 

 

1931/47/8/2008 Převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
autobusové zastávky a dětského hřiště na Bayerově ulici v Přerově 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova 
 
1. autobusová zastávka na ul. Bayerova na pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov (pořizovací cena 

304.719,- Kč) 
 
2. dětské hřiště na pozemku p.č. 2883/1 v k.ú.Přerov (pořizovací cena 802.572,- Kč) z majetku 

společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1547/68b, IČ: 45308314. 
 

__________________________________________________________________________________ 

1932/47/8/2008 Převod movitých věcí  z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  50 ks použité dlažby 50x50 paní M.R. za 
kupní cenu 7,- Kč/1 ks, tj. celkem 350,- Kč  a 20 ks dlažby 50x50 panu Z.O. za kupní  cenu  7,- Kč/ l 
ks, tj. celkem 140,- Kč. 

 

1933/47/8/2008 Výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce movitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 
3165/17, PSČ 750 02, jako vypůjčitelem, ze dne 22.8.2008, kterým se mění doba trvání smlouvy o 
výpůjčce uzavřené na dobu určitou od 1.7.2008 do 31.12.2008 tak, že smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena až do 31.12.2009. Součástí dodatku č.1 bude harmonogram využití podia k pořádání oslav 
pořádaných půjčitelem pro období leden 2009 – prosinec 2009. V jiném se text smlouvy o výpůjčce 
nemění. 

 

1934/47/8/2008 Pověření odboru majetku města komplexním zajištěním investice 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním 
investice – frézování a pokládka AB směsí na místní komunikaci ul. Na hrázi v Přerově dle projektové 
dokumentace zpracované Ing. Karlem Kuchařem. 

 

1935/47/8/2008 Vyjmutí nemovitého majetku ze správy příspěvkové organizace Služby 
města Přerova a odkup ocelových prvků skateparku 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
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1.  schválit vyjmutí nemovitého majetku uvedeného v příloze č. 1, ze správy příspěvkové organizace            
Služby města Přerova se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ 45180512, 
 
2a. schválit úplatný převod věcí movitých - souboru ocelových prvků skateparku z vlastnictví       
příspěvkové  organizace Služby města Přerova se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30,                
IČ  45180512 do  vlastnictví Statutárního města Přerova se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 34,          
IČ 00301825 za  odpisovou zůstatkovou cenu k 31.12.2008, tj. 344 660,- Kč, 
 
2b. schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
 2122 11 Odvody příspěvkových 

organizací (SMP) 
2 175,0 +  

344 660,- 
 

2 519 660,- 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

3639 7 Komunální služby a územní rozvoj j. 
n. (energie, voda aj.) 

1 122,0 +  
344 660,- 

 

1 466 660,- 

 
 

1936/47/8/2008 Poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci domu Velké 
Novosady č.p. 554 na pozemku p.č. 591 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení ve věci podání návrhu Zastupitelstvu města 
Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a níže 
uvedenými obdarovanými: 
 
1. K.D.Ing. o darování částky 607,-Kč 
2. K.M. o darování částky 607,-Kč. 
3. K.J. o darování částky 438,-Kč. 
4. K.M. o darování částky 438,-Kč. 
5. PhDr. N.I. o darování částky 1.244,-Kč.  
6. P.M. o darování částky 865,-Kč. 
7. R.H. o darování částky 1.193,-Kč. 
8. Š.O. o darování částky 865,-Kč. 
9. Stavební bytové družstvo Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov o darování 

částky 43.743,-Kč. 
 
Účelem daru je poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 50.000,- Kč jako částečné zpětné 
úhrady nákladů vynaložených na rekonstrukci domu (Velké Novosady 10,12,14) - objekt bydlení č.p. 
554 na pozemku p.č. 591, příslušný k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov. 

 

1937/47/9/2008 Změna některých obecně závazných vyhlášek 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č.3/2004, o čistotě a o ochraně veřejné zeleně, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se 

mění obecně závazná vyhláška č.13/2001, o nakládání s komunálním odpadem, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č.5/2002 a obecně závazné vyhlášky č.2/2007. 

 

1938/47/9/2008 Situační zpráva č.1 k Místnímu programu ke zlepšení kvality ovzduší 
pro město Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

1. bere na vědomí Situační zprávu č.1 k „Místnímu programu ke zlepšení kvality ovzduší pro město 
Přerov“ za období do konce roku 2007, 

 
2. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi a náměstkyni primátora Mgr. Eleně Grambličkové 

písemně vyzvat ministra dopravy k dodržení stanovených termínů výstavby úseků dálnice D1 
Říkovice – Přerov a Přerov – Lipník nad Bečvou, a to zejména z důvodu ochrany zdraví obyvatel 
před nepříznivými účinky znečištění ovzduší způsobeného dopravním přetížením vnitřních 
komunikací města. 

Kontrolní termín: 17.12.2008 

 

1939/47/9/2008 Dodatek č. 2 k Dohodě o úhradě prokazatelné ztráty dle ust. § 269 
odst. 2 obchodního zákoníku (dále jen „dohoda“), uzavřené dne 
21.12.2007 mezi Statutárním městem Přerov a společností Veolia 
Transport Morava a.s. a rozpočtové opatření na úhradu vyplývající     
z dodatku 

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

obchodního zákoníku, uzavřené dne 21.12.2007 mezi Statutárním městem Přerov a společností 
Veolia Transport Morava a.s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, 
IČO: 258 27 405. Dodatkem č. 2 se zvyšuje výše úhrady prokazatelné ztráty v roce 2008        
na částku v celkové výši 19.845.697,-- Kč, 

 
 
2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 1361  Správní poplatky 11 204,0 + 600,0 11 804,0 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

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

19 386,0 + 600,0 19 986,0 
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1940/47/9/2008 Návrh na změnu názvu ulice Gen. Fajtla 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit své usnesení 
č. 504/18/7/2008  a nově vznikající ulici  v Přerově, část Přerov I-Město, v katastrálním území Přerov 
pojmenovat názvem Hostýnská.  

 

1941/47/9/2008 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2009 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby stanovilo         
ve smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Přerova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru 
paušální částku, která přísluší v roce 2009 jako náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich 
funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce v rozsahu a za podmínek uvedených                
v důvodové zprávě. 

 

1942/47/9/2008 Návrh na přiznání peněžitých plnění občanům za výkon funkcí 
organizačních pracovníků výborů a komisí a spolupracovníkům města 
za jejich práci pro město v roce 2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
a) schvaluje návrh na přiznání peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva 

města za výkon funkcí organizačních pracovníků komisí a výborů a spolupracovníkům města 
za jejich práci pro město v roce 2008 v rozsahu, uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 
b) ukládá personálnímu oddělení kanceláře tajemníka zajistit vyplacení těchto plnění. 

Kontrolní termín: 31.12.2008 

 

1943/47/9/2008 Změna Vnitřního předpisu č. 21/06 Organizační řád Magistrátu města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č........../08, kterým se mění Vnitřní 
předpis č. 21/06 ve znění vnitřního předpisu č. 26/06, č. 1/07, č. 8/07, č. 11/07, č.17/07, č. 22/07,         
č. 27/07, č. 5/08 a č. 7/08 Organizační řád Magistrátu města Přerova v rozsahu důvodové zprávy. 

 

V Přerově dne 27.11.2008 
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Ing. Jiří Lajtoch 

       primátor města Přerova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
          náměstkyně primátora města Přerova 

 
 
 
 
 


