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USNESENÍ z 55. schůze Rady města Přerova konané dne 11.3.2009 

 

2210/55/1/2009 Program 55. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 55. schůze Rady města Přerova konané dne 11. března 2009 
 
2. schvaluje pana Václava Zatloukala ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze Rady města 

Přerova. 
 

 

2211/55/2/2009 Informace z komisí pro místní část - Penčice, Žeravice, Dluhonice, 
Lověšice, Předmostí 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace z komisí pro místní části Penčice, 
Žeravice, Dluhonice, Lověšice, Předmostí. 
 

 

2212/55/3/2009 Infocentrum v Přerově - Předmostí - 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 Infocentrum v Přerově - Předmostí 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. PSS Přerovská stavební a.s. Přerov  277 69 585 
2. Středomoravské stavby  s.r.o. Přerov  496 89 053 
3. ZJS -Zavadil Jaroslav, Přerov  
4. Profistav  Přerov a.s.    253 95 653 
5 BP- stav s.r.o.     253 86 972 
 
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. Tomáš Grapl  projektant Ing. František Lukáš   projektant 
p. Rudolf  Neuls  provozovatel Ing. Aleš Kolář    projektant 
Ing. Jiří Draška   zadavatel Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková zadavatel 
Ing. Martin Kolařík  zadavatel MUDr. Eva Šenkýřová   zadavatel 
Ing. Jaroslav Čermák  zadavatel Ing. Otakar Smekal   zadavatel 
Mgr. Elena Grambličková zadavatel Ing. Jiří Lajtoch    zadavatel 
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2213/55/3/2009 Tyršův most přes řeku Bečvu - projektová dokumentace pro zadání 
stavby - schválení nabídky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem 
Přerovem a společností Šrámková architekti s.r.o., Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10, IČ 27216217     
na vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby rekonstrukce Tyršova mostu přes Bečvu      
v Přerově, za nabídkovou cenu 448.630,- Kč (vč. DPH). 
 

 

2214/55/3/2009 Zimní stadion Přerov  - schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci rekonstrukce zimního stadionu v Přerově. 
Nejvýhodnější nabídka byla předložena jako společná nabídka uchazečů  EKKL sportovní 
povrchy s.r.o., Kroměříž, IČ 26257424  a  PSS Přerovská stavební a.s., Přerov, IČ 27769585    
s nabídkovou cenou 49.099.968,- Kč vč. DPH. Na druhém pořadí byla vyhodnocena nabídka  
společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., IČ 13642464 s nabídkovou cenou 47.541.485,- 
Kč a jako třetí v pořadí byla vyhodnocena  nabídka společnosti OHL ŽS, a.s., IČ 46342796      
s nabídkovou cenou 54.351.087,- Kč. 

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

sportovní povrchy s.r.o., IČ 26257424 a PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585                    
s nabídkovou cenou 49.099.968,- Kč vč. DPH. 

 
 

2215/55/4/2009 Nařízení města 

Rada města Přerova po projednání vydává Nařízení č. .../2009 o stanovení maximální ceny v městské 
dopravě a slevách na území města Přerova, dle přílohy k důvodové zprávě. 
 

 

2216/55/4/2009 Dodatek č.2 smlouvy o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.   

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě        

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s.,              
IČ 25391453, se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, na provoz a rekonstrukci sportovních 
zařízení v majetku města tvořících sportovní areály – koupaliště Penčice v k.ú. Penčičky          
a plavecký areál Přerov a zimní stadion Přerov v k.ú. Přerov, ve znění dodatku č. 1. Dodatkem 
č. 2 se mění čl. I odst. 2 smlouvy o poskytnutí dotace tak, že se text:  

 
„P ředávající se zavazuje poskytnout příjemci dotace na kalendářní roky 2009, 2010  
a na období leden až duben 2011. Výše dotace bude každý rok upravena následovně: roční dotace 
předcházejícího roku x aritmetický roční průměr indexu růstu spotřebitelských cen (inflace) 
publikovaný ČSÚ.“, 
 
nahrazuje textem: 
 
„P ředávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za kalendářní roky 2009, 2010 



 3 

 a na období leden až duben 2011. Výše dotace bude každý rok upravena následovně: 
 
 - v roce 2009 roční dotace předcházejícího roku (vypočtená z poměrné části dotace na květen až 
prosinec 2008) x průměrná meziroční míra inflace v roce 2008 tj. 6,3 %, 
 
 - v roce 2010 roční dotace předcházejícího roku x míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřující procentní změnu průměrné cenové hladiny za 
posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců, kdy za 12 měsíční období se považuje 
období od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009 
 
- v roce 2011 dotace za leden až duben ve výši 4/12 předcházejícího roku x míra inflace vyjádřená 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřující procentní změnu průměrné 
cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců, kdy za 12 měsíční 
období se považuje období od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010.“ 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu  
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3639  Komunální služby a územní 

rozvoj j. n. (komunální služby) 
91 088,0 - 933,0 90 155,0 

3412 11 Sportovní zařízení v majetku 
obce (Teplo Přerov a. s.) 

27 388,0 + 933,0 28 321,0 

 
 

 

2217/55/5/2009 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 - navýšení kapacity školní 
družiny 

Rada města Přerova po projednání schvaluje navýšení kapacity školní družiny jako součásti 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 na 180 žáků k 01. 09. 2009. 
 

 

2218/55/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.26 v domě zvláštního určení - domě                    

s  pečovatelskou  službou č. p. 2293  v  Přerově,  Mervartova  č.o. 9, s panem V.L., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.26 v domě zvláštního určení - domě                   

s  pečovatelskou  službou č. p. 404  v Přerově-Předmostí, Tyršova   č.o.68, s manželi J. a E.M., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě č. p. 2147 v Přerově, Denisova          

č. o.8,  s  manželi M. a A.K., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.6 v domě č. p. 2515 v Přerově, Jižní čtvrť III,     

č. o. 3,  s  paní K.L., 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.6 v domě č. p. 49 v Přerově - Předmostí,     

Hranická č. o.13,  s manželi R. a E.J., 
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6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.2 v domě č. p. 2535 v Přerově,  Jižní čtvrť II, 
č.o.6, s paní Š.H. 

 

2219/55/5/2009 Návrh na uzavření nájemních  smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání:  
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Škodova 33 s panem J.Č.             

za obvyklých podmínek  
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Škodova 33  s manž. E. a J.H.      

za obvyklých podmínek 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Husova 9 s manž. B. a P.L.           

za obvyklých podmínek 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Škodova 33 se slečnou Ž.H. na 

dobu určitou ½ roku s dodatkem prodloužení    na dobu určitou 1 rok s dodatkem prodloužení 
na dobu určitou 2krát tři roky s dodatkem prodloužení na dobu neurčitou 

 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 26 v Přerově, Jižní čtvrť II/5 s paní L.B. za 

obvyklých podmínek 
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 v Přerově, Denisova 6 s paní Yvetou 

Pluhařovou, bytem Přerov, Denisova 6 na dobu určitou ½ roku s dodatkem prodloužení          
na dobu určitou 1 rok s dodatkem prodloužení na dobu určitou 2krát tři roky s dodatkem 
prodloužení na dobu neurčitou 

 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Kojetínská 1830 s panem Z.P. za 

obvyklých podmínek 
 
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 v Přerově, Kojetínská 1828 s paní I.Č. na  

dobu určitou ½ roku s dodatkem prodloužení na dobu určitou 1 rok s dodatkem prodloužení na 
dobu určitou 2krát tři roky s dodatkem prodloužení na dobu neurčitou 

 
9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy  k bytu č. 5 v Přerově, Na hrázi 28 s panem L.H. na  

dobu určitou ½ roku s dodatkem prodloužení na dobu určitou 1 rok s dodatkem prodloužení na 
dobu určitou 2krát tři roky s dodatkem prodloužení na dobu neurčitou 

 
10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť I/16 s panem K.B.na 

dobu určitou ½ roku s dodatkem prodloužení na dobu určitou 1 rok s dodatkem prodloužení na 
dobu určitou 2krát tři roky s dodatkem prodloužení na dobu neurčitou 

 
11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Na hrázi 30 s manž. J. a I.R. za 

obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému 
bytu 

 
12. schvaluje  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, Teličkova 5 se sourozenci J.a 

D.V. za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu panem Ing. Z.V. 

 
13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 31 v Přerově, Jižní čtvrť II/13 s paní L.L. za 

podmínky uzavření dohody o předání a následné vyklizení bezbariérového bytu. 
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2220/55/5/2009 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 13.10.2008,        
č. usnesení 467/18/2/2008, bod č. 3 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na zrušení  usnesení 
Zastupitelstva města Přerova ze dne 13.10.2008, č. usnesení 467/18/2/2008, bod č. 3. 
 

 

2221/55/5/2009 Uzavření darovací smlouvy o darování movitých věcí mezi statutárním 
městem Přerov jako dárcem a společností Středomoravská nemocniční 
a.s. jako obdarovaným 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a Středomoravskou nemocniční a.s., 
se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, IČ  27797660 - odštěpný závod Nemocnice Přerov, Dvořákova 
75, 751 52 Přerov, jako obdarovaným o darování movitých věcí uvedených v důvodové zprávě. 
 

 

2222/55/5/2009 Změna v rozsahu majetku svěřenému do správy příspěvkové 
organizaci Sociální služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu       
v  rozsahu  majetku   svěřenému  do  správy  příspěvkové  organizaci   Sociální  služby  města Přerova, 
IČ 49558854 v souladu s čl. 7 její zřizovací listiny ze dne 11. 12. 2008 tak, že se z majetku svěřeného 
do správy příspěvkové organizaci Sociální služby  města  Přerova  vyjímá  budova objektu bydlení č.p. 
2481, příslušná k části obce Přerov I. – Město, na pozemku p.č. 5733/6  zastavěná plocha a nádvoří      
o výměře 1.140 m2 v  k.ú. Přerov, a to s účinností od 1. 5. 2009.     
 

 

2223/55/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova -  převod  části pozemků p.č. 75/1 ost. plocha, p.č. 94 zast. plocha                
a nádvoří,  p.č. 105 ost. plocha  a p.č. 106 ost. plocha  o celkové výměře cca  1100 m2  v k.ú. Přerov. 
 

 

2224/55/6/2009 Záměr statutárního města Přerovas - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutráního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem pozemku p.č. 
617/6  zast. plocha a nádvoří (garáž)  o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov. 
 

 

2225/55/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod  nemovitých věcí do 
majetku statutárního města  Přerova - id ½  pozemku  p.č. 1327/1 
ostatní plocha  v k.ú. Henčlov a id ½ pozemku p.č. 966/2 lesní pozemek 
a p.č. 1097/3 orná půda v k.ú.Dluhonice  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod id.  
½  pozemku  p.č. 1327/1 ostatní plocha o výměře 1393 m2  v k.ú. Henčlov  a id.  ½ pozemku p.č. 
966/2 lesní pozemek   o výměře 11 m2 a  p.č. 1097/3 orná půda  o výměře 10 m2 v k.ú. Dluhonice,       
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z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

 

2226/55/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města  Přerova - části pozemku p.č. 486/4 v k.ú.Předmostí 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr 
statutárního města Přerova -  úplatný převod části pozemku p.č. 486/4 orná půda v k.ú. Předmostí. 

 
 

2227/55/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
pozemku  p.č. st.  286/2  v k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č.  st. 286/2 zast. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví 
statutárního města Přerova, do vlastnictví společnosti Tamar s.r.o., IČ 64088766 Vídeňská 9, 
Olomouc, za  kupní cenu v čase a místě obvyklou 2.700,- Kč. 
 

 

2228/55/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 444 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 444 zahrada 
o výměře 79 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem   
a D.K. a P.K. jako nájemci. 
 Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše úhrady za nájem 
bude činit  1.975,- Kč/rok (tj. 25,- Kč/m2/rok).                                                                                                     
Účelem nájmu bude užívání pozemku k zahrádkářské činnosti.       
               

 

2229/55/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 518, p.č. 519, p.č. 520, p.č. 670, p.č. 1006, p.č. 1231, p.č. 
1499 a p.č. 1555 vše v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemků p.č. 518 
chmelnice o výměře 37 m2, p.č. 519 chmelnice o výměře 40 m2, p.č. 520 chmelnice o výměře 256 m2, 
p.č. 670 chmelnice o výměře 505 m2, p.č. 1006 trvalý travní porost o výměře 443 m2, p.č. 1231 orná 
půda o výměře 2717 m2, p.č. 1499 orná půda o výměře 17058 m2, p.č. 1555 orná půda o výměře      
503 m2 všechny v k.ú. Žeravice mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem)                        
a  Zemědělským družstvem Kokory, se sídlem Kokory 381, IČ: 00149225 (jako nájemcem). 
Účelem nájmu je provozování zemědělské výroby, pozemek p.č. 1006 v k.ú. Žeravice bude užíván 
jako trvalý travní porost. Roční nájem činí 2.917,- Kč (t.j. 0,1353 Kč/m2/rok). Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 1.10. běžného roku. 
 

 

2230/55/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 477, p.č. 790, p.č. 957, p.č. 1065, p.č. 1118 a p.č. 1226 vše  
v k.ú. Čekyně 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemků p.č. 477 
trvalý travní porost o výměře 5682 m2, p.č. 790 orná půda o výměře 412 m2, p.č. 957 orná půda            
o výměře 6223 m2, p.č. 1065 trvalý travní porost o výměře 723 m2, p.č. 1118 orná půda o výměře 
36870 m2, p.č. 1226 orná půda o výměře 11473 m2 všechny v k.ú. Čekyně mezi statutárním městem 
Přerov (jako pronajímatelem) a Zemědělským družstvem Kokory, se sídlem Kokory 381,                  
IČ: 00149225 (jako nájemcem). 
Účelem nájmu je provozování zemědělské výroby, pozemky  p.č. 477 a p.č. 1065 oba v k.ú. Čekyně 
budou užívány jako trvalý travní porost. Roční nájem činí 7.145,- Kč (t.j. 0,1164 Kč/m2/rok).  Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 1.10. běžného roku.  
 

 

2231/55/6/2009 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - pozemku p.č. 214/1 
v k.ú.Penčice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku p.č. 214/1 
trvalý travní porost o výměře 2647 m2 v k.ú. Penčičky mezi ČR - Pozemkovým fondem České 
republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČ: 45797072 (jako pronajímatelem) a statutárním 
městem Přerov (jako nájemcem). 
Účelem nájmu je vybudování parkoviště. Roční nájem bude činit 66.175,- Kč, t.j. 25,- Kč/m2/rok. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
 

 

2232/55/6/2009 Ukončení nájmu nebytových prostor - místnosti č. 74B umístěné v 
prvním patře budovy Chemoprojektu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 654160-SML-29-0, 
uzavřené dne 15. prosince 2005 mezi právním předchůdcem Statutárního města Přerov jako 
pronajímatele společností Chemoprojekt, a.s. (sídlo: Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 10031,             
IČ 45273383) jako pronajímatelem a společností HAPA Přerov CZ s.r.o. (sídlo Trávník 30, Přerov,    
IČ 25834614) jako nájemcem, jejímž předmětem je úplatné přenechání do užívání nebytového 
prostoru č. 74B umístěného v prvním patře budovy č.p. 1117, postavené na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov nájemci za účelem, pro který je stavebně určen, tj. kanceláře, ve znění dodatku č. 1 ze dne      
29. února 2008. 
Výše uvedená nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31. března 2009. Nedojde-li                 
k ukončení nájemní smlouvy k 31. březnu 2009 dohodou, Statutární město Přerov od této smlouvy 
odstoupí. 
 

 

2233/55/6/2009 Ukončení nájmu nebytových prostor - garáž umístěná na pozemku p.č. 
907/11 v k.ú. Přerov, ulice Škodova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 15. dubna 2005 
mezi právním předchůdcem Statutárního města Přerov jako pronajímatele společností Teplo Přerov, 
a.s. (sídlo: Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ: 750 11, IČ: 25391453) jako 
pronajímatelem a paní O.Ľ. jako nájemcem, jejímž předmětem je úplatné přenechání do užívání 
nebytového prostoru umístěného v budově č.p. 608, postavené na pozemku p.č. 907/11 v k.ú. Přerov 
nájemci za účelem jeho užívání jako garáže, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. února 2008. 
Výše uvedená nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31. března 2009. Nedojde-li                 
k ukončení nájemní smlouvy k 31. březnu 2009 dohodou, Statutární město Přerov od této smlouvy 
odstoupí. 
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2234/55/6/2009 Zřízení věcného břemene na  nemovitém majetku statutárního města 
Přerova pozemku p.č. 5196/1, p.č. 5196/26, p.č. 5082 vše v k.ú.  Přerov 
a pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerov, jako  povinným z věcného břemene  a společností ČEZ Distribuce, a.s.  
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425,  jako  oprávněným  z věcného břemene. 
1. Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene  zřídit  a provozovat stavbu  

distribuční soustavy – uložení kabelového vedení vysokého  napětí a napojení  nového objektu  
areálu  Domova důchodců – ul.Optiky, Přerov. Stavba s názvem  „ Přerov, ul Otiky, kabel 
VN, číslo IV-12-8002101 na pozemcích p.č. 5196/1 a p.č. 5196/26 v k.ú. Přerov. Stavba 
kabelového vedení  vysokého napětí  vymezena v geometrickém plánu č. 3882-49/2008            
a oceněna znaleckým posudkem č. 5445/225/2008 Ing. Zdeňka Havránka  za jednorázovou 
úhradu  11.750,- Kč 

2. Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene  zřídit  a provozovat stavbu  
distribuční soustavy – uložení kabelového vedení nízkého  napětí , stavba s názvem  „ „Přerov, 
Pod nemocnicí, Červenka, kabel NN“ číslo IV-12-8001877 na pozemku p.č. 5082 v k.ú. 
Přerov . Stavba kabelového vedení  nízkého napětí  vymezena v geometrickém plánu č. 3861-
98/2008 a oceněna znaleckým posudkem č. 5446/225/2008 Ing. Zdeňka Havránka                  
za jednorázovou úhradu  440,- Kč  

3. Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene  zřídit  a provozovat stavbu  
distribuční soustavy – uložení kabelového vedení nízkého  napětí, regenerace  panelového 
sídliště Předmostí. Stavba s názvem  „ Přerov, Předmostí, regenerace panelového sídliště, 
kNN číslo EP-12-8000540 na pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí. Stavba kabelového nízkého 
napětí  vymezena v geometrickém plánu č. 606- 81/2008  a oceněna znaleckým posudkem      
č. 5453/233/2008 Ing. Zdeňka Havránka  za jednorázovou úhradu  2.160,- Kč  

 
     Smlouvy o zřízení věcného břemene budou uzavřeny na dobu neurčitou,  za úhradu stanovenou 
znaleckým posudkem. Oprávněný  z věcného břemene uhradí povinnému z věcného břemene  náklady 
spojené se zřízením věcného břemene.   
 

 

2235/55/6/2009 Dohoda o úhradě nákladů - náhradní výsadba 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o uhrazení nákladů mezi statutárním 
městem Přerov a společností Areál pohody a sportu o.p.s. (sídlem: Přerov I - Město, Komenského 
1405/36, PSČ: 750 02, IČ: 278 38 111, zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl: O, vložka: 1005) ve znění přílohy 2, kterou se společnost Areál pohody a sportu o.p.s. zaváže     
k úhradě nákladů za náhradní výsadbu - uloženou statutárnímu městu Přerov na základě Rozhodnutí    
o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. – kácení dřevin na pozemku p.č. 
2638/1 k.ú. Přerov - výstavba sportov. areálu, č.j.: 2008/1529/ZP-Eh vydaného Magistrátem města 
Přerova dne 21. 3. 2008 (dále jen "Rozhodnutí"). 
 

 

2236/55/6/2009 Žádost o dodatečnou náhradu nákladů za el. energii v důsledku 
havárie prasklého vodovodního potrubí v objektu Dělnického domu    
v Lověšicích  

Rada města Přerova po projednání schvaluje náhradu nákladů ve výši 6.913,- Kč ve prospěch            
TJ  UNION Lověšice, občanské sdružení, se sídlem v Přerově Lověšicích, IČ 44889062, za odebranou 
elektrickou energii v důsledku oprav havárie prasklého vodovodního potrubí. 
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2237/55/6/2009 Bezúplatný převod movité věci - stavby veřejného osvětlení na 
pozemku p.č. 400 v k.ú. Žeravice do vlastnictví statutárního města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod movité věci - stavby veřejného 
osvětlení (1 ks osvětlovacího stožáru typu SB5 a jeho kabelového napojení) umístěné na pozemku p.č. 
400 v k.ú. Žeravice, z vlastnictví paní Ing. I.H. a manželů paní E.K. a pana M.K. do vlastnictví 
statutárního města Přerova.  
Mezi smluvními stranami bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací; darovací smlouva 
bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí dárci doručí budoucímu obdarovanému doklad o tom, 
že byly splněny podmínky pro užívání dokončené stavby veřejného osvětlení stanovené stavebně 
právními předpisy.  
 

 

2238/55/7/2009 Informace k účasti města v česko-polském projektu 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o postupném naplňování česko-polského projektu "Vytvoření          

a společné označení městských turistických tras - společný produkt polsko-českého 
pohraničí", 

 
2. pověřuje primátora Ing. Jiřího Lajtocha k podpisování jednotlivých dílčích dokumentů, které 

mají upřesňující charakter, ale nemění podstatu, předmět a celkový objem finančních 
prostředků projektu. 

 
 

2239/55/7/2009 Žádost o použití znaku a spoluúčast města na realizaci putovní výstavy 
Křižovatka tří moří v přerovském MIC 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova v odborném časopise Vodní 
cesty a plavba (vydavatel Plavba a vodní cesty o.p.s., Na Pankráci 53, 140 00  Praha 4) a spoluúčast 
statutárního města Přerova na realizaci putovní výstavy "Křižovatka tří moří" v přerovském MIC, 
konané od 16.4.2009 do srpna 2009 v přerovském MIC. 
 

 

2240/55/7/2009 Podněty a připomínky z 53. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám vzneseným 
na 53. schůzi Rady města Přerova. 

 

2241/55/7/2009 Odpověď na petici občanů města Přerova - Henčlova ve věci 
znovuotevření mateřské školy v Přerově - Henčlově 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí odpověď na petici občanů města Přerova - 
Henčlova ve věci znovuotevření mateřské školy v Přerově – Henčlově. 
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2242/55/7/2009 Odpověď na petici občanů města Přerova ve věci privatizace bytového 
majetku města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí odpověď na petici občanů města Přerova ve věci 
privatizace bytového majetku města Přerova. 
 

 

2243/55/7/2009 Rezignace členky Rady města Přerova Ing. Naděždy Jačkové  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí rezignaci Ing. Naděždy Jačkové na funkci členky Rady města Přerova 

k 12.3.2009 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit nového člena Rady města Přerova 
 

 

 

V Přerově dne 12. března 2009 

 

 

 

 

 

 

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


