
 1 

USNESENÍ  z 51. schůze Rady města Přerova konané dne 14.1.2009 

 

2017/51/1/2009 Program 51. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 51. schůze Rady města Přerova konané dne 14. ledna 2009 
 
2. schvaluje MUDr. Vladimíra Vosmanského ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze Rady 

města Přerova 
 

 

2018/51/2/2009 Pořízení a umístění pamětní desky věnované Růženě Stokláskové 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí návrh Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky na pořízení          

a umístění pamětní desky věnované Růženě Stokláskové ve městě Přerově 
 
2. pověřuje Mgr. Elenu Grambličkovou koordinováním realizace pamětní desky Růženě 

Stokláskové. 
 

 

2019/51/2/2009 Zviditelnění bezpečnostních ostrůvků na pozemních komunikacích 
města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí doporučení Komise bezpečnosti, prevence kriminality a BESIP 
 

2. ukládá odpovědným odborům zabývat se připomínkami ke světelným či reflexním označením 
dle důvodové zprávy, a to způsobem evidentně zvyšujícím přehlednost a bezpečnost těchto 
míst. 

                                                                                                                     Kontrolní termín: 31.01.2009 

 

 

2020/51/2/2009 Komise zdravotní a sociální pomoci - organizační pracovník 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1 odvolává s účinností od 1.2.2009 na vlastní žádost paní Zdenku Geiersbergovou z funkce 

organizačního pracovníka Komise zdravotní a sociální pomoci 
 
2. jmenuje s účinností od 1.2.2009 organizačním pracovníkem Komise zdravotní a sociální 

pomoci paní Blanku Hrubou. 
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2021/51/2/2009 Činnost pracovní skupiny TSMP 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny zabývající se „transformací“ 

příspěvkové organizace Technické  služby města Přerova na obchodní společnost  
 
2. schvaluje ukončení činnosti pracovní skupiny ke dni  9. 1. 2009.  
 

 

2022/51/3/2009 Veletrh Real Vienna 2009 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje účast Statutárního města Přerov na veletrhu Real Vienna 2009 ve společné expozici 

s Olomouckým krajem 
 
2. schvaluje Ing. Janě Císařové zahraniční cestu za účelem reprezentace města na veletrhu Real 

Vienna ve dnech 25. - 28.5.2009. 
 

 

2023/51/3/2009 Soutěž na serverové řešení pro Geografický informační systém - 
schválení nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky                        

na „Zprovoznění serverového řešení GIS pro Statutární město Přerov, které umožní aktualizaci 
dat uživatelem a integraci s používaným SW „STAVEBNÍ ÚŘAD“. Jako nejvhodnější 
nabídka byla vybrána varianta č. 2 společnosti T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03, 
Hradec Králové 3, IČ 47451084 s nabídkovou cenou 2 330 437,- Kč (vč. DPH) 

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

T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03, Hradec Králové 3, IČ 47451084  za nabídkovou 
cenou 2 330 437,- Kč (vč. DPH).  

 
 

2024/51/3/2009 "Dohoda" o vzájemné spolupráci mezi Olomouckým krajem a obcí       
s rozšířenou působností o zajišťování Programu obnovy venkova      
(ve smyslu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje) 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o vzájemné spolupráci mezi Statutárním městem Přerov                 

a Olomouckým krajem dle přílohy 
 
2. ukládá Odboru rozvoje zajišťovat v roce 2009 Program obnovy venkova ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností Přerov 

                                                                                                       Kontrolní termín: dle uvedeného textu 
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2025/51/3/2009 Výkon trvalého technického dozoru investora na stavbě rekonstrukce 
autobusového nádraží (AN) v Přerově - schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky  na realizaci veškerých prací a služeb v rámci výkonu 

trvalého technického dozoru investora na stavbě rekonstrukce autobusového nádraží                 
v Přerově, v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(zákon) veřejnou zakázkou malého rozsahu 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 - PIS, Ing. Stanislav Vymětal, Rokytnice 
 - Miloš Naxera, Přerov 
 - SIS s.r.o., Olomouc 
 - Ing. Rostislav Zimmer, Lipník nad Bečvou 
 - Ing. Per Knápek – KN Projekt, Zábřeh 
 

 

2026/51/3/2009 Regenerace městského parku Michalov - 8.etapa - výstavba skleníků - 
schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky na realizaci veškerých prací a dodávek nutných k úplnému 

dokončení stavby Regenerace městského parku Michalov - 8.etapa - výstavba skleníků,            
v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) 
zjednodušeným podlimitním řízením 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
    
 Obchodní společnost, dodavatel    IČ 
1. AGROTHERM s.r.o. Brno    463 44 454 
2. Česká všeobecná stavební, spol. s r.o. Praha  493 56 534 
3. ENERGIS 92 s.r.o. Hradec Králové   632 18 691 
4. CLAUHAN s.r.o. Brno     255 70 439 
5 KOVOAGREX, Benešov nad Ploučnicí   476 71 416 
 
3. ustanovuje dle § dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace, komisi pro 

otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:  
 
Členové komise  Náhradník komise  
Ing. Evžen Štreit Projektant Ing. Tomáš Grapl Projektant 
Mgr. Miroslava Švástová  Svatava Doupalová  
Mgr. Elena Grambličková Zadavatel Mgr. Josef Kulíšek zadavatel 
Ing. Petr Vrána zadavatel p.Václav Zatloukal zadavatel 
p. Radek Pospíšilík zadavatel p. Tomáš Ďurďa zadavatel 
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4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          
po úpravě 

 8123 11 Dlouhodobé přijaté 
 půjčené prostředky 

0,0 + 12 000,0 12 000,0 
 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet            
po úpravě 

3745 5  Investiční akce (org. 500073 – 
Regenerace parku Michalov – 8. 
etapa - skleníky 

0,0 + 12 000,0 12 000,0 
 

 
 

 

2027/51/3/2009 Rekonstrukce autobusového nádraží (AN) v Přerově - žádost uchazeče 
o úpravu termínu pro podání nabídky 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje žádost uchazeče STRABAG a.s. odštěpný závod Brno, 
Oblast Střed Holická 29, 771 49 Olomouc o posunutí termínu k podání nabídky v rámci veřejné 
zakázky Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově.  
 

 

2028/51/4/2009 Útulek pro zvířata - přijetí daru 

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

 

2029/51/4/2009 Rozpočtové opatření č. 18, převedení pravomocí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 4222 11 Investiční přijaté transfery 
od krajů 

679,0 - 189,0 490,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

2212 7 Silnice 5 639,0 - 189,0 5 450,0 
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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 

 4116 11 Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze stát. rozpočtu 
(sociální dávky) 

234 953,0 - 3 571,0 231 382,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

4195 3 Příspěvek na péči 181 953,0 - 3 571,0 178 382,0 
4172 3 Doplatek na bydlení 2 500,0 + 4 000,0 6 500,0 
4173 3 Mimořádná okamžitá pomoc 1 500,0 + 100,0 1 600,0 
4182 3 Příspěvek na zvláštní pomůcky 4 400,0 - 2 000,0 2 400,0 
4183 3 Příspěvek na úpravu a provoz 

bezbariérového bytu 
1 000,0 - 500,0 500,0 

4184 3 Příspěvky na zakoupení, opravu a 
zvláštní úpravu motorového 
vozidla 

5 200,0 - 1 600,0 3 600,0 

 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit své usnesení č. 14/2/4 ze dne 

17. 12. 2002, ve znění usnesení č. 196/10/2 ze dne 18. 12. 2003 a č. 596/27/5 ze dne 5. 4. 2006 
takto: 

 
text: a) zapojení účelových dotací na příjmovou stranu rozpočtu a současně v souladu s účelovým 
určením na výdajovou stranu rozpočtu bez omezení, 
 
se nahrazuje textem: a) zapojení (snížení) účelových dotací na příjmovou stranu rozpočtu a současně 
v souladu s účelovým určením na výdajovou stranu rozpočtu bez omezení. 
 

 

2030/51/4/2009 Rozpočtové opatření č. 1 

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

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

0,0 + 80,0 80,0 

 
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.) 

21 342,0 + 80,0 21 422,0 
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2031/51/4/2009 Rozpočtové opatření č. 1 - dodatek 

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

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3639 2132 7 Příjmy z pronájmu ost. 
nemovitostí a jejich částí 
(TSMP, s.r.o.) 

0,0 + 10 214,0 10 214,0 

3639 2133 7 Příjmy z pronájmu movitých 
věcí (TSMP, s.r.o.) 

0,0 + 4 856,0 4 856,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3639  Komunální služby a územní 
rozvoj j. n. (komunální služby) 

76 018,0 + 15 070,0 91 088,0 

 
 

 

2032/51/4/2009 Rozšíření pracovní skupiny 

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení ve věci rozšíření pracovní skupiny, která bude 
řešit koncepční záměr města týkající se výherních hracích přístrojů. 
 

 

2033/51/4/2009 Prominutí pohledávek evidovaných Domovní správou města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky statutárního 

města Přerova na nájemném z bytu v částce 10 122,00 Kč a na poplatku z prodlení v částce  
31 661,00 Kč k datu 2. 2. 2009, která se váže k dluhu z bytu č. 2, v Přerově, v ulici 
Tovačovská 1457/11, za panem J.S., 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku       

z prodlení ve výši 4/5 z částky 36 670,00 Kč, tj. v částce 29 336,00 Kč, která se váže k dluhu   
a pozdním platbám, a to k bytu č. 14, v Přerově, v  ulici Trávník 1304/11, za paní H.Š., z 
čehož pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby 
nájemného činí 14 668,00 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z 
prodlení za pozdní platby služeb spojených s užíváním bytu činí 14 668,00 Kč. 

 

2034/51/4/2009 Rozpočtové opatření č. 1 - dodatek č. 2 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 
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2035/51/5/2009 Schválení zástupce zřizovatele ve školské radě   

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 01. 02. 2009 do funkce člena Školské rady 
při Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16, pana Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D. 

 

2036/51/5/2009 Sestavení    konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   
obsazení  pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Svisle 13 - 
jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní 
komise. 

Vyhlášení  konkursního  řízení   na   obsazení   pracovního místa 
ředitele Základní školy Přerov, Svisle 13 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Svisle 13, zřízené statutárním městem 
Přerov 

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

příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Svisle 13, zřízené statutárním městem Přerov 
dle předloženého návrhu, s účinností od 15. 01. 2009  
Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola Přerov, Svisle 13: 

• Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková (člen určený zřizovatelem) 
• Mgr. Romana Pospíšilová (člen určený zřizovatelem) 
• PaedDr. Iveta Stonawská (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje) 
• Mgr. Vladimír Peška (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 

podle druhu a typu příslušné školy, ředitel příspěvkové organizace Základní škola J. A. 
Komenského, Přerov – Předmostí, Hranická 14) 

• Mgr. Barbora Složilová (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Svisle 13) 

• Mgr. Lenka Zedková (školní inspektor České školní inspekce)  
• Čestmír Hlavinka (člen školské rady při příspěvkové organizaci Základní škola Přerov,  

Svisle 13) 
 

3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Svisle 13 –  paní Mgr. Šárku 
Krákorovou Pajůrkovou, s účinností od 15. 01. 2009 

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

místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Svisle 13 je s účinností              
od 15. 01. 2009 paní Marcela Švancarová, zaměstnankyně Odboru školství, mládeže  
a tělovýchovy Magistrátu města Přerova 
 

5. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Svisle 13 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy. 

 

2037/51/5/2009 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16. 
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Jmenování na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení  

pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 
16,   včetně výsledného pořadí uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu  ze dne 08. 01. 2009 

 
2. jmenuje na  základě   vyhlášeného   konkursního  řízení  s  účinností  od  01. 02. 2009 paní 

Mgr. Ilonu Bočinskou, bytem Boženy Němcové 16, na pracovní místo ředitelky příspěvkové 
organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 a stanoví jí plat v rozsahu uvedeném   
v důvodové zprávě. 

 

2038/51/5/2009 Žádost o nadační příspěvek z nadace ČEZ  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí podání žádosti o nadační příspěvek na revitalizaci 
školního pozemku při Základní škole Přerov, Trávník 27 z Nadace ČEZ pro projekt Oranžové hřiště. 

 

2039/51/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí  v majetku 
statutárního města Přerova - části nebytových prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město,    
na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město,      
na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti č. S 11 o výměře 30 m2    
pro pana L.F. za účelem  užívání prostor pro zkušebnu hudební skupiny. 

 

2040/51/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2696/1 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. 2696/1 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 357.635,- Kč 
a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov ve výši 365/21844       
za cenu 9.956,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 367.591,- 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.P., přičemž převod bude realizován v 
termínu do 30.6.2009. 

 

2041/51/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
doprodej bytové jednotky č. 582/1 v objektu bydlení č.p. 581, 582, 583, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 4394/33 v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání:  
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1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod - doprodej bytové 

jednotky č. 582/1 v objektu bydlení č.p. 581, 582, 583, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov (Seifertova 14, 16, 18) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za sníženou cenu 636.725,- 
Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov ve výši 
719/29592 za cenu 13.275,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 650.000,- 
Kč, na základě žádosti o snížení nabídkové ceny, do vlastnictví stávajících nájemců, manželů 
R., přičemž převod bude realizován v termínu do 30.6.2009. 

 
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - doprodej bytové 

jednotky č. 582/1 v objektu bydlení č.p. 581, 582, 583, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov (Seifertova 14, 16, 18) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 723.982,- Kč             
a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov ve výši 
719/29592 za cenu 13.275,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 737.257,- 
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 stávajících nájemců, 
manželů R., přičemž převod bude realizován v termínu do 30.6.2009. 

 
 

2042/51/6/2009 Převod části pozemku p.č. 5371/4 v k.ú. Přerov z majetku Statutárního 
města Přerova a Změna usnesení č. 1548/38/8/2008 přijatého Radou 
města Přerova na její 38. schůzi konané dne 20. srpna 2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod části pozemku p.č. 5371/4 ost. 

pl. v k.ú. Přerov o výměře  cca 20 m2  v k.ú. Přerov, který se bude nacházet pod plánovanou 
stavbou kioskové DTS trafostanice z vlastnictví Statutárního města Přerova, žadateli  
společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 za cenu        
v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku. 
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi Statutárním městem Přerov 
jako budoucím prodávajícím a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem  Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ 27232425 jako budoucím kupujícím. 
Smlouva kupní bude uzavřena do 60 dnů ode dne předání podkladů budoucímu prodávajícímu 
prokazujících, že je plánovanou stavbu kioskové DTS trafostanice možno užívat v souladu       
s ust. z.č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), geometrických plánů 
na oddělení dotčené části pozemku a znaleckého posudku na stanovení ceny dotčené části 
pozemku v místě a čase obvyklé. Náklady spojené s převodem pozemku ponese budoucí 
kupující 

 
2. schvaluje změnu usnesení č. 1548/38/8/2008 přijatého Radou města Přerova na její 38. schůzi 

konané dne 20. srpna 2008 a to tak, 
 
že slova: 
 
"Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného z věcného břemene  uložit  kabelové vedení nízkého 
napětí  na pozemku p.č. 5371/4 v k.ú. Přerov,  ve vlastnictví statutárního města Přerov dle přiložené 
situace."  
 
se nahrazují slovy: 
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"Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného z věcného břemene, uložit kabelové vedení nízkého      
a vysokého napětí  na pozemku p.č. 5371/4 v k.ú. Přerov,  ve vlastnictví statutárního města Přerov dle 
přiložené situace." 

 

2043/51/6/2009 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 uzavření nájemní smlouvy na 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 (Husova 13) o výměře 83,39 m2 mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní 
správou města Přerova, jako pronajímatelem a   sdružením  Armáda spásy v ČR,  se sídlem Praha 13 - 
Stodůlky, Petržílkova 2565/23, IČ 40613411, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena          
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  Výše nájemného činí 13 759,- Kč/rok (t.j. 165,- 
Kč/m2/rok). Účelem nájmu je provozování prostor jako komunitní centrum Armády spásy. 

 

2044/51/6/2009 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  a 
garáže č. 4 v objektu k bydlení č.p. 2863, příslušnému k části obce 
Přerov I – Město  na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  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)  mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou 
města Přerova, jako pronajímatelem a  panem Ing. J.Ch. jako nájemcem.  Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  Výše nájemného činí 11 186,-  
Kč/rok (t.j. 595,- Kč/m2/rok).  Účelem nájmu je garážování motorového vozidla. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  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)  mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou 
města Přerova, jako pronajímatelem  a  panem  M.L. jako nájemcem. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí  11 126,-  
Kč/rok (t.j. 595,- Kč/m2/rok). Účelem nájmu je garážování motorového vozidla. 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  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)  mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou 
města Přerova, jako pronajímatelem  a  panem  R.Z. jako nájemcem.  Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  Výše nájemného činí  9 044,- 
Kč/rok (t.j. 595,- Kč/m2/rok). Účelem nájmu je garážování motorového vozidla. 

 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  garáže č. 4  v objektu k bydlení č.p. 2863, 

příslušnému k části obce Přerov I – Město  na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov o výměře 
18,6 m2  (Kozlovská 39)  mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou 
města Přerova, jako pronajímatelem  a  panem  Ing. V.V. jako nájemcem.  Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 11 067,- 
Kč/rok (t.j. 595,- Kč/m2/rok). Účelem nájmu je garážování motorového vozidla. 
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2045/51/6/2009 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, p.č. 65 ostatní plocha  v k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  nájemní smlouvy na  nájem  objektu k bydlení 
č.p. 228,   příslušnému 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 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem  a   občanským sdružením  Tělovýchovná jednota UNION Lověšice,  IČ 44889062, 
jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 100,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou  1 rok  a účelem nájmu bude využití nemovitostí  pro přímou práci s dětmi a mládeží. 

 

2046/51/6/2009 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 uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku p.č. ZE-
GP č. 1019 o výměře 8258 m2 v k.ú. Dluhonice mezi Statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem) a společností ZS Pobečví a.s., se sídlem Rokytnice 360, IČ 25360485 (jako 
nájemcem). 
Účelem nájmu je provozování zemědělské výroby. Roční nájemné činí 941,- Kč, t.j. 0,114 Kč/m2. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 1.10.běžného 
roku. 

 

2047/51/6/2009 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1961/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 
1961/2 ost.pl. o výměře 10 m2  v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem)    
a  společností PR market s.r.o., se sídlem Třinec, Lidická 544, IČ: 61947296 (jako nájemcem). 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Roční nájem bude 
činit 1000,- Kč, t.j. 100,- Kč/m2/rok. 

 

2048/51/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových - části pozemku p.č. 4971/1 
ost. plocha  v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  nájemní smlouvy na část pozemku v  majetku 
České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech  majetkových p.č. 4971/1 ost. plocha v k.ú. 
Přerov o výměře 100 m2 mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových   se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111,           
za kterou jedná Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava, jako pronajímatelem               
a statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 00 Přerov, jako nájemcem  na dobu 
určitou  od 1.5.2009 do 31.8.2009, za cenu 25,-Kč/m2/rok, tj. celkem 841,-Kč/4 měsíce. 

 

2049/51/6/2009 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 uzavření nájemní smlouvy na 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 mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným 
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Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem  a  paní Jitkou Olejníčkovou, místem podnikání 
Přerov I - Město, Na hrázi 2085/22, IČ 75877856 jako nájemcem. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného 
bude činit 120.990,- Kč/rok (t.j. 1.500,- Kč/m2/rok u místností hlavních a 1.200,- Kč/m2/rok                 
u místností vedlejších).  Účelem nájmu bude využití prostor jako trafika. 

 

2050/51/6/2009 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 uzavření nájemní smlouvy na 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) mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní 
správou města Přerova, jako pronajímatelem  a  občanským sdružením  Motivační centrum dětí            
a mládeže, se sídlem Přerov I - Město, Wilsonova 12, IČ  64601455, jako nájemcem.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného 
bude činit 15 969,- Kč/rok (t.j. 165,- Kč/m2/rok). Účelem nájmu bude užívání prostor k provozování 
kurzové a přednáškové činnosti pro nezaměstnanou mládež, pro romskou mládež a motivační činnost 
pro mládež v těžkých životních situacích. 

 

2051/51/6/2009 Skončení nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 3473/1 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje skončení nájemní smlouvy uzavřené dne 8.10.2008 mezi 
statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a paní E.H. jako nájemcem na nájem části pozemku 
p.č. 3473/1 ostatní plocha v k.ú. Přerov o výměře 12 m2 výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a 
počíná běžet dnem doručení výpovědi nájemci. 

 

2052/51/6/2009 Ukončení nájmu k části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje odstoupení Statutárního města Přerov od nájemní 
smlouvy č. 23-002-003-05, uzavřené dne 10. ledna 2005 mezi Městem Přerov jako pronajímatelem      
a paní M.T. jako nájemcem, jejímž předmětem je úplatné přenechání do užívání části pozemku p.č. 
263, o výměře 325 m2 v k.ú. Předmostí nájemci k zahrádkářským účelům. 

 

2053/51/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 80/1, p.č. 80/2,  p.č.80/3  v   
k.ú. Svrčov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města  Přerova  nájem  pozemku p.č. 
80/1 ovocný sad o výměře  8114 m2, p.č. 80/2 orná půda o výměře 1915 m2, p.č. 80/3 orná půda          
o výměře 658 m2 vše v k.ú. Svrčov, ve vlastnictví statutárního města Přerova  žadateli (T.F.). 

 

2054/51/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje skončení nájmu výpovědí na část pozemku p.č. 1019/1 
ost. plocha o výměře 10,25 m2 v k.ú. Přerov: 
 
1. vzniklého na základě nájemní smlouvy  ze dne 22.11.2001, ve znění dodatků č. 1 ze dne 
    17.10.2002 a dodatku č. 2 ze dne 15.9.2004 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
    pronajímatelem a M.P.jako nájemcem. 
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2. vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 23.7.2001, ve znění dodatků č. 1 ze dne 26.9.2001 
    a č. 2 ze dne 2.8.2004 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  M.H. a 
A.Z. jako nájemcem. 
 
Nájemní smlouvy byly uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
 

 

2055/51/6/2009 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova- 
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor    
v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - 3 garáží ve dvorním traktu objektu o výměře 86 m2 mezi 
statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem  a  společností Služby města Přerova, se sídlem Přerov 
I - Město, Kratochvílova 359/30, IČ 45180512 jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky  je užívání prostor jako sklad 
zařízení. 

 

2056/51/6/2009 Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 6963 v majetku statutárního 
města Přerova, vše v k.ú. Přerov   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné a  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425,  jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
 
       Předmětem smlouvy bude právo zřízení a provozování podzemního kabelu NN na pozemku  p.č. 
6963 ost. plocha v k.ú. Přerov, který je 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 přípojky. 
 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem , kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene  na výše uvedených pozemcích  a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová 
výše úhrady za zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný uhradí  náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu, znaleckého posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného 
břemene do katastru nemovitostí. 

 

2057/51/6/2009 Zřízení věcného břemene na  nemovitém majetku statutárního města 
Přerova pozemku p.č. 2402/4, p.č. 2403, p.č. 2883/2, p.č. 2883/1 vše   v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným z věcného břemene  a společností 
ČEZ Distribuce, a.s.  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425,  jako budoucím oprávněným  z věcného 
břemene. 
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     Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene  zřídit  a provozovat stavbu  
distribuční soustavy - uložení kabelového vedení nízkého napětí pro napojení nového 
rekonstruovaného objektu  v areálu bývalé porodnice " Přerov, Dvořákova - kabelové vedení nn", 
na pozemku p.č. 2402/4 zast. plocha, p.č. 2403 ost. plocha, p.č. 2883/2 ost. plocha, p.č. 2883/1 ostatní 
plocha vše  v k.ú. Přerov.  
 
     Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, do 60-ti  dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným  katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene  na výše uvedených pozemcích  a znalecký posudek, kterým bude stanovena výše  úhrady za 
zřízení věcného břemene. Oprávněný  z věcného břemene uhradí náklady spojené se zřízením věcného 
břemene.   

 

2058/51/6/2009 Peněžitý vklad a nepeněžitý vklad nemovitých a movitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Přerov I-M ěsto, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje podání žádosti 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,            
o vrácení příplatku mimo základní kapitál ve výši 10.000.000,-Kč, který byl společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. poskytnut ze strany statutárního města Přerova            
na základě smlouvy o poskytnutí příplatku ze dne 21.5.2008, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit peněžitý vklad statutárního města 

Přerova ve výši 10.000.000,-Kč 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,  

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepeněžitý vklad nemovitých věcí      

ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to 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, 
s tím, že na základě znaleckého posudku č.952/27/08 vyhotoveného dne 15.12.2008 soudním 
znalcem Ing.Vratislavem Dočkalíkem se nemovité věci započítají na vklad částkou 
19.160.000,-Kč, 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepeněžitý vklad movitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova, jejichž soupis je s ohledem na jeho rozsah uveden          
v důvodové zprávě, 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, s tím, že na základě 
znaleckého posudku č.952/27/08 vyhotoveného dne 15.12.2008 soudním znalcem Ing. 
Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad částkou 30.645.000,-Kč, 

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

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 2412 11 Splátky půjčených prostředků   
od podnikatelských nefinanč. 
subjektů - právnických osob 
(TSMP, s.r.o.) 

0,0 +10 000,0 10 000,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3639 11 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 
(TSMP, s.r.o. - vklad) 

0,0 +10 000,0 10 000,0 

 
a převzetí závazku statutárního města Přerova ke zvýšení vkladu statutárního města Přerova   
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, peněžitým vkladem ve výši 
10.000.000,-Kč, za podmínky, že Rada města Přerova rozhodne v působnosti valné hromady 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I-Město, 
Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, o vrácení příplatku mimo základní kapitál ve výši 10.000.000,-
Kč statutárnímu městu Přerov a o zvýšení základního kapitálu této společnosti peněžitým 
vkladem ve výši 10.000.000,-Kč, jak je uvedeno v bodě 1. a 2. tohoto usnesení, 

 
b)   převzetí závazku statutárního města Přerova ke zvýšení vkladu statutárního města Přerova     

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, o částku 49.805.000,-Kč 
nepeněžitým vkladem nemovitých věcí uvedených v bodě 3. tohoto usnesení a movitých věcí 
uvedených v bodě 4. tohoto usnesení s tím, že na základě znaleckého posudku č.952/27/08 
vyhotoveného dne 15.12.2008 soudním znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem se nemovité 
věci započítají na vklad společníka částkou 19.160.000,-Kč a movité věci částkou 
30.645.000,-Kč, za podmínky, že Rada města Přerova rozhodne v působnosti valné hromady 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I-Město, 
Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, o zvýšení základního kapitálu této společnosti o částku 
49.805.000,-Kč nepeněžitým vkladem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova s tím, že na základě znaleckého posudku č.952/27/08 vyhotoveného dne 
15.12.2008 soudním znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem se nemovité věci započítají na 
vklad společníka částkou 19.160.000,-Kč a movité věci částkou 30.645.000,-Kč, jak je 
uvedeno v bodě 3. a 4. tohoto usnesení, 

 
c)   pověřit podpisem prohlášení o převzetí závazků primátora Ing. Jiřího Lajtocha. 

 

2059/51/6/2009 Prominutí pohledávky za společností CEVING s.r.o. na úrocích z 
prodlení s úhradou smluvní pokuty  

Rada města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky za společností CEVING s.r.o.,    
IČ 65142586, se sídlem Přerov, Nábřeží PFB 14, ve výši 4.514,-Kč na úrocích z prodlení s úhradou 
smluvní pokuty ve výši 70.000,-Kč za nedodržení podmínky stanovené ve smlouvě o budoucí kupní 
smlouvě na část pozemku p.č.507/1 ost. plocha a část pozemku p.č.4933 ost. plocha, oba v k.ú. Přerov 
o celkové výměře cca 600 m2, uzavřené dne 22.6.2004 mezi Městem Přerov jako budoucím 
prodávajícím a CEVING s.r.o. jako budoucím kupujícím. 
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2060/51/7/2009 „Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
(Přírodě Olomouckého kraje! plus)“ – prohlášení o strategickém 
partnerství 

Rada města Přerova po projednání:  
 
1. schvaluje strategické partnerství Statutárního města Přerov v projektu „Informační centra 

environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (Přírodě Olomouckého kraje! plus)“   
 
2. pověřuje náměstkyni primátora Mgr. Elenu Grambličkovou podepsáním prohlášení                 

o strategickém partnerství. 
 

 

2061/51/7/2009 Pracovní skupina pro zabezpečení oslav roku 2009 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje rámcový program oslav roku 2009, 
 
2. schvaluje pracovní skupinu pro zabezpečení oslav ve složení:  
 předseda:     Ing. Jiří Lajtoch, primátor 
 členové:      Ing. Vladimír Čajka, vedoucí odboru majetku  
                     Bc. Ivo Kropáč, člen Rady města 
                      Rudolf Neuls, Služby města Přerova  
                     Ing. Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora  
                      Mgr. Bohuslav Přidal, Kancelář primátora  
                      Oldřiška Sedláčková, vedoucí odboru finančního  
                     Ing. František Simon, Technické služby města Přerova s.r.o. 
                     Ing. Lubomír Štukavec, vedoucí odboru dopravy  
                      Bc. Omar Teriaki, Městská policie  
            organizační pracovník:  Hana Růžičková 
 

 

2062/51/7/2009 Odpověď na petici občanů města Přerova ve věci neoprávněného 
obývání bytu na Jižní čtvrti III/3, P řerov 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí odpověď na petici občanů města Přerova ve věci 
neoprávněného obývání bytu na Jižní čtvrti III/3, Přerov. 
 

 

V Přerově dne 15. ledna 2009 

 

 

 

 

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                        MUDr. Vladimír Vosmanský 
primátor města Přerova                                                                                    člen Rady města Přerova 


