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USNESENÍ z 56. schůze Rady města Přerova konané dne 25. 3. 2009 

 

2244/56/1/2009 Program 56. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 56. schůze Rady města Přerova konané dne 25. března 2009 
 
2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 56. schůze 

Rady města Přerova. 
 

2245/56/2/2009 Kontrola usnesení 2061/51/7/2009 - pracovní skupina pro zabezpečení 
oslav roku 2009 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny,  
 
2. schvaluje rozšíření rámcového programu oslav roku 2009 dle důvodové zprávy, 
 
3.  schvaluje finanční spoluúčast statutárního města Přerova ve výši 55.000,- Kč na hlavní dostih 

sezóny "Steeplechase města Přerova", které se uskuteční dne 19.4.2009 na závodišti                
v Radslavicích, 

 
4.  schvaluje záměr na finanční spoluúčast statutárního města Přerova ve výši 20.000,- Kč         

na V. ročník přerovského festivalu dračích lodí Přerov 2009,  který se uskuteční ve dnech     
13. - 14.6.2009 v prostoru vodní plochy Laguna, 

 
5.  schvaluje záměr na finanční spoluúčast statutárního města Přerova ve výši 41.000,- Kč         

na organizační a technické zabezpečení 10. ročníku akce MOSTY 2009, které se uskuteční      
ve dnech 5. - 6. června  2009. 

 

2246/56/2/2009 Projednání usnesení Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní 
památky 

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

návrhu pracovní skupiny pro granty na krácení grantů v oblasti kultury u žádostí GKU-001/09 
(žadatel - Vojenské sdružení rehabilitovaných), GKU-006/09 (žadatel - Moravskoslezský svaz 
VTNP-PTP Brno) a GKU-008/09 (žadatel - Konfederace politických vězňů) stejně jako 
požadavek akceptovat původní návrh Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky. 

 
2. bere na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky pokračovat 

v přípravách realizace návrhu Tyršova mostu dle předložené výkresové dokumentace, 
vydaného územního rozhodnutí č. 187/2008 ze dne 31.10. 2008 a v souladu s usnesením ZM 
č.j. 202/10/5/2007 ze dne 29.10. 2007. 
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2247/56/3/2009 Ceník služeb poskytovaných na pracovišti Geografického 
informačního systému 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nově navržený ceník služeb poskytovaných na pracovišti 
Geografického informačního systému (GIS). 

 

2248/56/3/2009 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku ke smlouvě č. 05 024 006 07 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury, který 
spočívá v poskytnutí dotace ve zbývající výši 2 008 200,- Kč záměru schváleného usnesením              
č. 118/6/5/2007  Zastupitelstva města Přerova na výstavbu technické infrastruktury (stavbu 
vodovodního řadu a přípojek, kanalizačního řadu a přípojek, plynovodní sítě a přípojek, veřejného 
osvětlení, obslužné komunikace, chodníku) žadatelům Ing. P.T., M.F. a P.S. 
Dotace bude poskytnuta za podmínky zajištění finančního krytí. Je určena na vybudování technické 
infrastruktury pro lokalitu určenou k výstavbě rodinných domů v jižní části ulice Hostýnské.  

 

2249/56/4/2009 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
a) schválit Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2008, včetně 

příloh a Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města 
Přerova za rok 2008 a souhlasit, dle § 17 odst. 7 zákona  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 
2008, a to bez výhrad, 

 
b) schválit rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem 

bylo k datu 31. 12. 2008 statutární město Přerov, dle návrhů uvedených v tomto materiálu,      
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,          
ve znění pozdějších předpisů, 

 
c) schválit vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje, 
 
d) schválit Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova                  

k 31. 12. 2008. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
a) vzít na vědomí rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31. 12. 2008 dle přílohy č. 15, 
 
b) vzít na vědomí informaci o hospodaření společnosti BIOPLYN s. r. o. dle přílohy č. 16. 
 

 

2250/56/5/2009 Uzavření smlouvy o zániku zástavního práva 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o zániku zástavního práva mezi statutárním městem Přerov a Společenstvím vlastníků 
jednotek domu čp. 2651, 2652 Dvořákova 65, 67 v Přerově, kterou po dohodě smluvních stran zaniká 
zástavní právo k bytové jednotce č. 2652/19 v objektu bydlení čp. 2651, 2652, příslušnému k části 
obce Přerov I – Město, na parcele p.č.2644/4, zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického 
podílu v rozsahu 652/26945 na společných částech uvedeného objektu bydlení a včetně 
spoluvlastnického podílu v rozsahu 652/26945  na pozemku p.č. 2644/4, zastavěná plocha a nádvoří,  
o výměře 670 m², ve vlastnictví H.V., vše v katastrálním území Přerov, zapsané u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 11467, 6385. 
 

 

2251/56/5/2009 Rozdělení finančních prostředků FMB 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s Vnitřním předpisem č.  

24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich 
zajištění takto: 

 
Poř. 
čís. 

Žadatel Lokalita opravovaného 
domu 

Druhy půjček Částka Kč Zajištění 

1. I.a M.H.  3-vým.oken,dveří 100 000 Ručitel: 
B.V. 

2. M a Ing.K.H.  1-oprava střechy 230 000 Zástavou 
nemovitostí 

3. D. a C.P.  3-vým.oken,dveří 110 000 Zástavou 
nemovitostí 

4. M.H.  2-zřízení 
plyn.topení 
3-výměna oken 
12-vým.rozv.tepla 
13-vým.rozv.vody 

330 000 Zástavou 
nemovitostí 

5. B.V.  3-výměna oken 100 000 Ručitel: 
Y.P. 

6. R. a A.Š.  3-výměna dveří 
8-oprava koup.,WC 

105 000 Zástavou 
nemovitostí 

7. J. a M.D.  8-oprava koup.,WC 40 000 Ručitel: 
J.V. 

8. Z. a A.V.  10-vybudování bytu 355 000 Zástavou 
nemovitostí 

9. Ing. M.K.  3-výměna oken 100 000 Ručitel: 
A.Š. 

10. J.D.  3-výměna dveří 
8-oprav koup.,WC 

100 000 Ručitel: 
J.N. 

11. Společenství 
vlastníků b.j. 

Přerov I-Město 
Bratrská 24 

1-oprava střechy 220 000 Ručitelské 
závazky 
vlastníků b.j.*) 

12. J. a B.V. **)  1-oprava střechy 
3-vým.ok.,zasklív. 
7-zateplení 
9-vým.klemp,prvků 
17-oprava balkonu 
24-oprava výtahu 

200 000 Zástavou 
nemovitostí 
(byt) 
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13. PhDr. M.V.  7-zateplení 100 000 Ručitel: 
L.D. 

14. Ing.K.a M.V.  7-zateplení 60 000 Ručitel: 
P.V. 

15. M.P.  4-výměna podlah 
8-oprava koupelny 

100 000 Ručitel: 
J.N. 

16. M.a Ing.Š.Š.  1-oprava střechy 100 000 Ručitel: 
Ing.I.Ž. 

17. K. a L.Č.  3-vým.oken,dveří 
12-opr.rozv. tepla 
13-opr.rozv.vody  

100 000 Ručitel: 
J.S. 

 CELKEM     2 450 000  
 
*)I.B.,K.F.,Mgr.P.H.,E.H.,A.H.,V.H.,R.H.,Z.M.,Mgr.J.M.,J.S.,V.T. 
 
**) půjčka bude poskytnuta za podmínky doložení stavebního povolení a ohlášení stavby 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s vnitřním předpisem č. 

24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu poskytnutí finančních 
prostředků z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu na opravy a modernizace 
bytového fondu ve vlastnictví statutárního města Přerova takto: 

 
- účelový příspěvek na provoz Domovní správy města Přerova na opravy a udržování domů  
   uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu v celkové výši Kč 5 750 000,00, 
 
- zařazení investičních akcí na modernizace domů uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu  
   v celkové výši Kč 5 270 000,00, 
 
a souhlasí, že mezi jednotlivými akcemi může docházet k převodům, a to za podmínky dodržení 
celkové maximální výše na opravy a udržování Kč 5 750 000,00 a na investice Kč 5 270 000,00, 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 3 a 

závazných ukazatelů dle přílohy č. 4, 
 
4. pověřuje Domovní správu města Přerova, zastoupenou panem Antonínem Čechákem, 

ředitelem Domovní správy města Přerova, v případě schválení poskytnutí finančních 
prostředků na opravy, udržování a modernizace z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu tak, jak je uvedeno v bodu 2 tohoto návrhu na usnesení Zastupitelstvem města 
Přerova, komplexním zajištěním jmenovitých akcí uvedených v příloze č. 5 tohoto materiálu. 
Komplexním zajištěním předmětných akcí je zabezpečení realizace požadovaných oprav a 
investic v souladu s Vnitřním předpisem č. 18/07 Zásady postupu při zajišťování veřejných 
zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí. 

 

2252/56/5/2009 Rozpočtové opatření – finanční vypořádání roku 2008 

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. 

 

2253/56/5/2009 Rozpočtové opatření č. 4 

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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2254/56/5/2009 Rozpočtové opatření č. 4 - 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 

 4122 11 Neinvestiční přijaté transfery 
od krajů 

0,0 + 710,6 710,6 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3113 6 Základní školy 45 639,5 + 710,6 46 350,1 
 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu závazného 

ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6 Základní školy - příspěvky na provoz 
včetně dalších výdajů příspěvkovým 
organizacím zřízeným městem Přerov 

45 639,5 + 710,6 46 350,1 

 
 

2255/56/5/2009 Rozpočtové opatření č. 4 - investiční akce 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu dle přílohy. 

 

2256/56/5/2009 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace na rok 2009 ve výši 

5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a 
VOJENSKÝM SDRUŽENÍM REHABILITOVANÝCH, Křižíkova 20, 180 00 Praha, IČ: 
49279319 na činnost Územní rady VOJENSKÉHO SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH 
Přerov, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace na rok 2009 ve výši 

5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
Moravskoslezským svazem Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory 
o.s., Hybešova 71, 602 00  Brno, IČ: 00546011 na činnost Územní organizace Vojenských 
táborů nucených prací Pomocné prapory Přerov, 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace na rok 2009 ve výši 
5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
Konfederací politických vězňů České republiky, Škrétova 6, 120 00 Praha 2, IČ: 00417581 na 
činnost Okresní pobočky č. 51 Konfederace politických vězňů České republiky. 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

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

30,0 * - 15,0 15,0 

3429 1 Ostatní zájmová činnost 
a rekreace 

0,0 + 15,0 15,0 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

 

2257/56/5/2009 Žádost o poskytnutí dotace - výstava Křižovatka tří moří 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
Plavba a vodní cesty, o.p.s., se sídlem Na Pankráci 1148/57, 140 00  Praha 4 - Nusle,             
IČ: 26433133, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s realizací výstavy Křižovatka tří 
moří v přerovském MIC.  

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

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

35,0 - 5,0 30,0 

3319 1 Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 5,0 5,0 

 

2258/56/5/2009 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - folklórní soubor Trávní ček 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace na rok 2009 ve výši 

3.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem Základní škola Přerov, Trávník 2, 750 00  Přerov, IČ 45180091 na úhradu nákladů 
na dopravu, spojenou s účastí dětského hanáckého folklórního souboru Trávníček  na krajské 
přehlídce v Prostějově. 

 
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 



 7 

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

15,0 * - 3,0 12,0 

3421 1 Využití volného času dětí 
a mládeže 

0,0 + 3,0 3,0 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

 

2259/56/6/2009 Grantový program pro rok 2009 v oblasti sportu, sociální, kultury, 
zdravotnictví a volného času  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací v oblasti: 
 a) „Sport“ 
  viz tabulky číslo 01 - 15 této důvodové zprávy v celkové výši 2 000 000,- Kč  
 b) „Sociální“ 
  viz tabulky číslo 16 - 20 této důvodové zprávy v celkové výši    765 000,- Kč  
 c) „Kultura“ 
  viz tabulky číslo 21 - 28 této důvodové zprávy v celkové výši    520 000,- Kč  
 d) „Zdravotnictví“ 
  viz tabulky číslo 29 - 31 této důvodové zprávy v celkové výši    435 000,- Kč  
 e) „Volný čas“ 
  viz tabulky číslo 32 - 39 této důvodové zprávy v celkové výši    300 000,- Kč  
 
2. neschválit poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, sociální, 

kultury, zdravotnictví a volného času, viz tabulky číslo 01 - 39 této důvodové zprávy, kde je    
u žadatelů pod sloupcem „Návrh pracovní skupiny“ uvedena nulová výše dotace 

 
3. schválit formu vyúčtování dotací v rámci Grantového programu pro rok 2009 dle přílohy 

důvodové zprávy. 
 

 

2260/56/7/2009 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – zrušení místa 
poskytovaných školských služeb (Přerov, Bajákova 18) 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit uzavření dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zařízení školního 

stravování Přerov, Kratochvílova 30, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
 
Dodatek se týká zrušení místa poskytovaných školských služeb v objektu Přerov, Bajákova 18 a 
zrušení výkonu činnosti zařízení školního stravování, typu školní jídelna – vývařovna, s účinností     
od 1. 7. 2009. 
 
2. schválit uzavření dodatku č. 1 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku              

do správy, příloze č. 1 zřizovací listiny Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 
jehož předmětem je zúžení rozsahu a změna účetní hodnoty nemovitého majetku ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, který má ve správě jmenovaná organizace po zrušení místa 
poskytovaných školských služeb v objektu Přerov, Bajákova 18 (viz příloha č. 3 důvodové 
zprávy). 
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2261/56/7/2009 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – 
projekt „Školka pro všechny“  

Rada města Přerova po projednání schvaluje  uzavření dohody o spolupráci mezi statutárním 
městem Přerov jako partnerem a Základní školou a Mateřskou školou Přerov – Předmostí,               
Pod skalkou 11, IČ: 47858281, jako příjemcem. Znění dohody o spolupráci je přílohou důvodové 
zprávy. 

 

2262/56/7/2009 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ       
Za mlýnem,  ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka a ZŠ Svisle pro rok 2009  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2009 stanovení výše úhrad za užívání školních 
hřišť veřejností, spravovaných Základní školou Přerov, Za mlýnem 1, Základní školou Přerov, Trávník 
27,  Základní školou Přerov, Velká Dlážka 5 a Základní školou Přerov, Svisle 13 dle důvodové 
zprávy. 

 

2263/56/7/2009 Pověření ředitele školy ke komplexnímu zajištění realizace jmenovité 
akce 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Mateřskou školu Přerov, Máchova 14, zastoupenou 
ředitelkou Ivanou Zdařilovou, komplexním zajištěním realizace akce – výměna eurooken a dveří, 
včetně žaluzií a parapetů v objektu mateřské školy (2. etapa) v souladu s vnitřním předpisem č. 18/07 
vydaným Radou města Přerova - Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a 
tvorby registru akcí. 

 

2264/56/7/2009 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení  

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis „Hodnocení práce ředitelů škol a školských 
zařízení zřízených statutárním městem Přerovem“. Znění vnitřního předpisu je přílohou důvodové 
zprávy. 

 

2265/56/7/2009 Úprava platu ředitelkám zařízení školního stravování 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  
 
- úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelkám zařízení školního stravování 

zřízených statutárním městem Přerov s účinností od 1. 4. 2009 dle nařízení vlády č. 74/2009 
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců        
ve veřejných službách a správě 

 
- úpravu a zastavení osobního příplatku ředitelkám zařízení školního stravování zřízených 

statutárním městem Přerov v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.   
 

2266/56/7/2009 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Svisle 13 

 
Jmenování na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Svisle 13 

 
Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení  
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Svisle 13, včetně 
výsledného pořadí uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu ze dne 20. 03. 2009, 

 
2. jmenuje na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 01. 04. 2009                 

pana Mgr. Miroslava Fryštackého na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní 
škola Přerov, Svisle 13 a stanoví mu plat v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

 

2267/56/7/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.8 v domě 
č.p. 1947 v Přerově,  Kojetínská č.o.36, s paní N.D. 

 

2268/56/7/2009 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, 
Kratochvílova 14 s panem Ing. J.Š. na dobu neurčitou. 

 

2269/56/7/2009 Zajištění provozu pohotovostní lékárenské služby o sobotách 
odpoledne, nedělích a svátcích v rámci nemocniční lékárny 
Středomoravské nemocniční a.s., se sídlem Prostějov, Mathonova 
291/1, IČ: 27797660 – odštěpný závod Nemocnice Přerov,       
Dvořákova 75, 751 52 Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 350 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této výši mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a Středomoravskou nemocniční a.s., se sídlem 
Prostějov, Mathonova 291/1, IČ: 27797660 – odštěpný závod Nemocnice Přerov, Dvořákova 75, 751 
52 Přerov,  jako příjemcem dotace, na provoz pohotovostní lékárenské služby o sobotách odpoledne, 
nedělích a svátcích. 

 

2270/56/8/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 5307/84 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2271/56/8/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla ve věci podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr statutárního města Přerova - převod pozemku p.č. 114/1 orná půda o výměře       
1377 m2 a pozemku p.č. 113 orná půda o výměře 611 m2 v k.ú.Kozlovice u Přerova. 

 

2272/56/8/2009 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 
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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. 64 o výměře 20,8  m2.    

 

2273/56/8/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu občanské 
vybavenosti  č.p. 785, příslušnému k části obce Přerov I - Město,        
na pozemku p.č.  2883/44   a v objektu občanské vybavenosti bez č.p. a  
č.ev., příslušnému k části obce Přerov I - Město,  na pozemku           
p.č. 2883/45, vše v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr nájmu nebytových prostor v objektu občanské 
vybavenosti  č.p. 785, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2883/44   a            
v objektu občanské vybavenosti bez č.p. a  č.ev., příslušnému k části obce Přerov I - Město,               
na pozemku p.č. 2883/45, vše v  k.ú. Přerov  o výměře 14,67 m2 (místnost č. 21, Svisle 2 - Městské 
jesle)  a vyhlášení výběrového řízení  na nájem těchto prostor za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě. Výběrové řízení bude  zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce magistrátu města Přerova, 
jedenkrát v tisku Nové Přerovsko  a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci    
o výběrové řízení uhradí  účastnický poplatek ve výši 200,- Kč. 

 

2274/56/8/2009 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí                
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 315 v k.ú. 
Čekyně 

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

města Přerova - části pozemku p.č. 315  zahrada o výměře cca 40 m2 v k.ú. Čekyně. 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova - části pozemku p.č. 315 zahrada o výměře cca 100 m2 v k.ú. Čekyně.. 
 

2275/56/8/2009 Záměr statutárního města Přerova –  převod nemovitých věcí               
v majetku  statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 60/6 a p.č. 
60/10 v k.ú. Popovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla trvat na svém usnesení č. 1360/36/6/2008, bod 1.        
z  36. schůze ze dne 25.6.2008, kterým neschválila záměr statutárního města Přerova - převod části 
pozemku p.č. 60/6 trvalý travní porost o výměře cca 670 m2 a části pozemku p.č. 60/10 orná půda       
o výměře cca 430 m2 oba v  k.ú. Popovice u Př. z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2276/56/8/2009 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
budovy č.p.3163, příslušné k části obce Přerov I-M ěsto, postavené na 
pozemku p.č.4815 v k.ú. Přerov a výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemku p.č.4815 v k.ú.Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova - budovy č.p.3163 (stavba občanského vybavení), příslušné k části obce Přerov 
I-Město, postavené na pozemku p.č.4815 v k.ú.Přerov. 
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - pozemku p.č.4815 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 123 m2 
v k.ú.Přerov. 

 

2277/56/8/2009 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka objektu bydlení č.p. 
2481 příslušného k části obce Přerov I-M ěsto na pozemku p.č. 5733/6   
v k.ú. Přerov (Azylový dům pro matky s dětmi) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části 
nebytových prostor o celkové výměře 1.025,32 m2 situovaných v I.PP, I.NP a II.NP objektu bydlení 
č.p. 2481 příslušného k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 5733/6 v k.ú. Přerov. 

 

2278/56/8/2009 Převod  nemovitých  věcí  z  majetku statutárního města Přerova  -  
pozemku p.č. 134/2 v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 134/2 zast.pl. o výměře 101 m2 
v k.ú. Penčičky do společného jmění manželů V.a R.E. za kupní cenu 40.400,- Kč, t.j. 400,- Kč/m2 - 
cena v místě a čase obvyklá. 

 

2279/56/8/2009 Záměr statutárního  města Přerova – převod nemovitých věci                
z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1      
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova převod nemovitých  
věcí  -  části  pozemku p.č. 4394/1 o  výměře cca 12 m² v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 
Přerova  do vlastnictví fyzických osob, dle jejich stávajícího spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 
4394/36, zast. plocha a nádvoří, za účelem vybudování lodžií. 

 

2280/56/8/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
budova objekt bydlení č.p. 691 na pozemku p.č. 779, příslušná k části 
obce Přerov I-M ěsto, pozemek p.č.779 zast.pl vše k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání se neusnesla ve věci úplatného převodu nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – budova objekt bydlení č.p. 691 na pozemku p.č. 779, příslušná k části 
obce Přerov I-Město, pozemek p.č.779 zast.pl. o výměře 480 m2 vše k.ú. Přerov . 

 

2281/56/8/2009 Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č.230, p.č.231, p.č. 203, p.č. 205, p.č. 207/1, p.č. 208/1, p.č. 
4931 a p.č. 4934 vše k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 230 zast.pl o výměře 
338 m2 , p.č. 231 ost.pl. o výměře 291 m2 a částí pozemků p.č. 4934 ost.pl. o výměře cca 1580 m2 , 
p.č.203 zast.pl. o výměře cca 540 m2 , p.č. 205 zast.pl. o výměře cca 377 m2, p.č.207/1 zast.pl.            
o výměře cca 328 m2, p.č. 208/1 zast.pl. o výměře cca 260 m2, p.č. 4931 ost.pl. o výměře cca 168 m2 
vše k.ú. Přerov společnosti PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585 se sídlem Přerov I - město, 
Skopalova 2861/7 za cenu ve výši 3 000,-Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 1994-037/2009. 
Na prodej výše uvedených nemovitostí bude nejprve uzavřena smlouva o  budoucí kupní smlouvě. 
Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení výstavby polyfunkčních objektů na dotčených 
nemovitostech, do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním 
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úřadem na statutární město Přerov. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu , 
znaleckého posudku a za vklad do katastru nemovitosti uhradí kupující.  

 
2282/56/8/2009 Převod  nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 5486 ve ZE-GP v k.ú. Přerov 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatné 
nabytí části pozemku p.č. 5486 ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl  o výměře cca     
1000 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví Pozemkového fondu ČR se sídlem Praha 3, Husineckého 11a,      
do vlastnictví Statutárního města Přerova. 

 

2283/56/8/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemku p.č.5198/17 v k.ú.Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č.284/14/3/2008 ze 14.zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 28.4.2008, 
kterým schválilo úplatný převod nemovitých věcí – části pozemku p.č.5198/17, ost. plocha o výměře 
cca 35 m2 v k.ú.Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví fyzických osob dle 
jejich stávajícího podílu k pozemku p.č.5198/28, zast. plocha a nádvoří v k.ú.Přerov, tak, že text:  
 
„Vlastnické právo               Bydliště             _            Podíl 
  J.P. a J.M., SJM                              377/7920“ 
   
se nahrazuje textem:  
 
 
 
„Vlastnické právo    Bydliště                          Podíl 
  J.M.                                                            377/7920“ 

 

2284/56/8/2009 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: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nový termín pro realizaci úplatného 

převodu – doprodeje 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. z původního termínu do 31.3.2009 na nový termín do 31.7.2009. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit uzavření zástavní smlouvy               

k nemovitému majetku statutárního města Přerova, bytové jednotce 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 a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov 
ve výši 514/21844, jako zástavy za poskytnutí úvěru na zakoupení uvedené bytové jednotky 
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nabyvatelem, paní M.K. Zástavní smlouva by byla uzavřena mezi statutárním městem Přerov a 
příslušnou finanční organizací na dobu od uzavření smlouvy o převodu vlastnictví 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, do doby vkladu změny vlastnického práva v 
katastru nemovitostí. 

 

2285/56/8/2009 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 700, p.č. 699, p.č 696, p.č. 628, vše v k.ú. Kozlovice           
u Přerova   

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 700 orná půda, p.č 696 orná půda, 
p.č. 628 trvalý travní porost, vše  v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku vlastníků  těchto 
pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

 
Na prodej výše uvedených  částí pozemků bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena  po dokončení stavby „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova IV Kozlovic, 
do 90 dnů ode dne doručení potvrzeného geometrického plánu příslušným katastrálním úřadem a 
znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé na statutární město Přerov. Náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu uhradí Olomoucký kraj. Náklady spojené                        
s  vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí  
uhradí statutární město Přerov. 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod nemovitých věcí     

do majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č 699 orná půda, v k.ú. Kozlovice    
u Přerova z majetku vlastníka  tohoto pozemku za cenu 500,-Kč,-/m2. 

 

2286/56/8/2009 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
pozemek p.č. 2580/5 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod pozemku p.č. 2580/5 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky (správu majetku vykonává 
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 000 Praha 3 - Žižkov, IČ: 45797072)     
do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2287/56/8/2009 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 
 
1. schvaluje 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, IČ: 65142586 jako nájemcem za cenu        
250,- Kč/m2 /rok , tj.celkem  4.028,-Kč/1 měsíc. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 
2.4.2009 do 30.4.2009.  

 
2. schvaluje 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 1.2. do 1.4.2009, tj.celkem 8.333,- Kč.  
Úhradu provede uživatel částí výše uvedených  pozemků  Ceving s.r.o.,  se sídlem Přerov , 
nábř. PFB 14, IČ: 65142586, která tento pozemek  užívá jako zařízení staveniště  pro stavbu  
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domu na pozemcích p.č. 501, p.č. 4933 v k.ú. Přerov. Ve lhůtě splatnosti nájemného  ve výši 
4.028,-Kč bude uhrazena  i částka 8.333,- Kč. 

 

2288/56/8/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č.263 v k.ú. Předmostí                                                                                                                                     

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 263 ovocný sad o výměře 

340 m2 v k.ú. Předmostí vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 9.6.2004 uzavřené 
mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Z.K. jako nájemcem dohodou k 
31.3.2009. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 263 ovocný sad          

o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí. 
 

2289/56/8/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí 
statutárním městem Přerovem 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  část pozemku p.č. 312/9 
ost. plocha o výměře 88 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, jako pronajímatelem a statutárním městem 
Přerovem, jako nájemcem.Nájem bude uzavřen na dobu od 1.5. do 30.9.2009, tj. na dobu provádění 
stavebních prací.Účelem nájmu je provedení stavebních prací v souvislosti se stavbou "Úprava 
odvodnění místní komunikace  Přerov - Újezdec ulice Nová Čtvrť". Výše úhrady za nájem bude činit 
25,- Kč/m2/rok (tj. 2 200,- Kč/rok). Nájemné za období od 1.5. do 30.9.2009 bude činit 915,- Kč. 

 

2290/56/8/2009 Nájem nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 80/1, p.č. 80/2 p.č. 80/3 vše v k.ú. Svrčov 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 2192/54/6/2009 ze dne 25.2.2009, kterým 
schválila  
 
původní text   
 
uzavření nájemní smlouvy na  pozemky 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,  mezi  statutárním  
městem Přerov  jako pronajímatelem a  T.F. jako nájemcem  na dobu neurčitou, za  úhradu 703,-
Kč/rok ( tj.   657,-Kč/ha/rok )  k zemědělským účelům s výpovědní lhůtou dle zák.č. 229/1991 Sb.  
 
se mění na nový text: 
 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  pozemky 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,  mezi  
statutárním  městem Přerov  jako pronajímatelem a  T.F. jako nájemcem  na dobu neurčitou, za  
úhradu 703,-Kč/rok ( tj. 657,-Kč/ha/rok )  k zemědělským účelům s jednoroční výpovědní lhůtou, a to  
ke dni 1. říjnu  běžného roku.  

 

2291/56/8/2009 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) 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov jako pronajímatelem a panem Filipem Horákem, IČ: 45184429, s místem podnikání Přerov, 
Osmek 516/1 jako nájemcem na nájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 829 
příslušném k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov, o celkové výměře 
157,88 m2 (z toho hlavní prostory o výměře 125,24 m2 a vedlejší prostory o výměře 32,64 m2).  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, výše nájemného 
bude činit 186.000,- Kč ročně dle návrhu nájemce (tj. 1.485,- Kč/m2/rok) a účelem nájmu bude prodej 
a servis sportovního zboží, servis invalidních vozíků a dětských kočárků a servis fitness zařízení. 

 

2292/56/8/2009 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.3 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova uzavřené dne 30.6.2008 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, ve znění dodatku č.1 ze dne 
22.12.2008 a dodatku č.2 ze dne 22.1.2009, kterým bude prodloužena doba trvání nájemní 
smlouvy na dobu do 30.6.2009 s tím, že nájemné za dobu od 1.4.2009 do 30.6.2009 bude činit 
2.536.850,-Kč navýšených o částku odpovídající platné sazbě daně dle zákona č.235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V jiném se text nájemní smlouvy 
nemění. 

 
2. schvaluje uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě na nájem movitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova uzavřené dne 30.6.2008 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, ve znění dodatku č.1 ze dne 
22.12.2008, kterým bude prodloužena doba trvání nájemní smlouvy na dobu do 30.6.2009        
s tím, že nájemné za dobu od 1.4.2009 do 30.6.2009 bude činit 1.202.750,-Kč navýšených      
o částku odpovídající platné sazbě daně dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V jiném se text nájemní smlouvy nemění. 

 

2293/56/8/2009 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) -  místnosti č. S 14 E  o  výměře 6  m2  mezi statutárním městem 
Přerovem , jako   půjčitelem   a  panem Š.B. a panem P.M.  jako výpůjčiteli.  Smlouva   o výpůjčce 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky je užívání prostor ke 
zkoušení hudební tvorby. 

 

2294/56/8/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - pozemku p.č. 416/1 
ost. plocha v k.ú. Lýsky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ 
Distribuce a.s,, se sídlem Děčín 4,Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene. 
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 Předmětem smlouvy bude umístění energetického zařízení  nadzemního vedení NN a umístění 
betonového sloupu spojené s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby na pozemku p.č. 
416/1 ost. plocha v k.ú. Lýsky ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene. Smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou. 
 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů  ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřeno umístění 
energetického zařízení a sloupu na výše uvedeném pozemku a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný z věcného 
břemene uhradí poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

2295/56/8/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 5839/3, p.č. 7137 v k.ú. Přerov a 
části pozemku p.č. 830/2 v k.ú. Újezdec u Př.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení a provozování zemních kabelů 2 x VN 22 kV a 2x NN 400 V, 
v právu vstupovat a vjíždět na zatížený pozemek za účelem jejich oprav a údržby. Smlouva bude 
uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 5839/3 a p.č. 7137 v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 830/2 v k.ú. Újezdec u Př. – jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ 
Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ:27232425  – jako budoucím oprávněným              
z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena 
na základě znaleckého posudku. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů      
od předložení geometrického  plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene, znaleckého posudku a 
kolaudačního souhlasu k provedené stavbě. 

 

2296/56/8/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. ZE-PK 165 a p.č. 427 v k.ú. Lýsky  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační 
sítě. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. ZE-PK 165 a 
p.č. 427 oba v k.ú. Lýsky – jako povinným z věcného břemene, společností Telefónica 02 Czech 
republic a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336 – jako oprávněným z věcného 
břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic, se sídlem Praha 4, na Pankráci 56, IČ: 65993390  – jako 
investorem. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene činí 13.625 ,- Kč. 

 

2297/56/8/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Předmostí  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační 
sítě k tíži pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Předmostí ve prospěch pozemku p.č. 1034 v k.ú. Kokory. 
Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemku p.č. 581/1 v k.ú. 
Předmostí – jako povinným z věcného břemene, společností SELF servis spol. s r.o., se sídlem Brno, 
Pálavské nám. 11, IČ: 18826016, společností SITEL spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, 
IČ: 44797320, společností České radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 
3144, IČ: 27444902 a společností GTS NOVERA a.s., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43,     
IČ: 61058904 spoluvlastníky pozemku p.č. 1034 v k.ú. Kokory – jako oprávněnými z věcného 
břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR , se sídlem Praha 4, na Pankráci 56, IČ: 65993390  – jako 
investorem. 
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Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene činí 12.375 ,- Kč. 
 

2298/56/8/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 427, p.č. 430/2, p.č. 429/2 vše v k.ú. 
Lýsky  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřízení, provozu, údržby a oprav nadzemního vedení VN 22 kV. Smlouva bude 
uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 427, p.č. 430/2, p.č. 429/2 vše      
v k.ú. Lýsky  – jako povinným z věcného břemene, společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem     
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425 – jako oprávněným z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a 
dálnic, se sídlem Praha 4, na Pankráci 56, IČ: 65993390  – jako investorem. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene činí 21.375,- Kč. 

 

2299/56/8/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. ZE-PK č. 380 v k.ú. Vinary u Př. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřízení, provozu, údržby a oprav nadzemního vedení VN 22 kV. Smlouva bude 
uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemku p.č. ZE-PK č. 380 v k.ú. Vinary           
u Př.– jako povinným z věcného břemene, společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 27232425 – jako oprávněným z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic, se 
sídlem Praha 4, na Pankráci 56, IČ: 65993390 – jako investorem. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene činí 2000,- Kč. 

 

2300/56/8/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. ZE-PK 547, p.č. 526/1, p.č. 528/1, 
p.č. 528/2, p.č. 571/1, p.č. 529/1, p.č. 581/1, p.č. 528/8, p.č. 571/2, p.č. 
598, p.č. 572, p.č. 581/2, p.č. 529/2, p.č. 627/50, p.č. ZE-PK 235/3, p.č. 
235/3, p.č. 627/48, p.č. 627/51 vše v k.ú. Předmostí  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřízení, provozu, údržby a oprav: 
 

1. nadzemního vedení VVN 110 kV na pozemcích p.č. ZE-PK 547, p.č. 526/1, p.č. 528/1, p.č. 
528/2, p.č. 571/1, p.č. 529/1, p.č. 581/1 všechny v k.ú. Předmostí 

2. nadzemního vedení VN 22 kV na pozemcích p.č. 528/8, p.č. 571/2, p.č. 598 vše v k.ú. 
Předmostí 

3. nadzemního vedení VN 22 kV na pozemku p.č. 581/2 v k.ú. Předmostí 
4. nadzemního vedení NN na pozemcích p.č. 529/2, p.č. 627/50, p.č. ZE-PK 235/3, p.č. 235/3, 

p.č. 627/48, p.č. 627/51 všechny v k.ú. Předmostí 
 
Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. ZE-PK 547, p.č. 
526/1, p.č. 528/1, p.č. 528/2, p.č. 571/1, p.č. 529/1, p.č. 581/1, p.č. 528/8, p.č. 571/2, p.č. 598, p.č. 572, 
p.č. 581/2, p.č. 529/2, p.č. 627/50, p.č. ZE-PK 235/3, p.č. 235/3, p.č. 627/48, p.č. 627/51 vše v k.ú. 
Předmostí – jako povinným z věcného břemene, společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 27232425 – jako oprávněným z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic, se 
sídlem Praha 4, na Pankráci 56, IČ: 65993390 – jako investorem. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene činí         
126.500,- Kč. 
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2301/56/8/2009 Zřízení věcného břemene na  nemovitém majetku statutárního města 
Přerova pozemku p.č.5307/137, p.č. 5372. p.č. 5361/1, p.č. 5371/4  vše   
v k.ú. Přerov 

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. 
     Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene  zřídit  a provozovat stavbu  
distribuční soustavy a uložení kabelového vedení vysokého a  nízkého napětí pro napojení  stavby  IV-
12-80001484, Přerov, Zahrady za kasárnami, DTS  -  na pozemku p.č.5307/137 ostatní plocha, 
(kabeloví vedení NN a rozpojovací skříň ) p.č. 5372 ostatní plocha ( kabelové vedení NN)   p.č. 
5361/1 ostatní plocha ( kabelové vedení VN a NN) , p.č. 5371/4 ostatní plocha ( kabelové vedení VN a 
NN, kompaktní DTS)  vše   v k.ú. Přerov. 
     Před  výstavbou  bude uzavřena   nejprve smlouva o smlouvě  budoucí o zřízení věcného břemene. 
     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.   

 

2302/56/8/2009 Změna katastrální hranice mezi k.ú. Přerov, k.ú. Henčlov a k.ú. 
Troubky nad Bečvou 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dohody  na změnu katastrální hranice  dle  § 20 odst. 6.  vyhlášky č. 190/1996  Sb.  v platném znění     
(kterou se provádí  zákon o katastru nemovitosti) v souladu s § 26 zák.č. 128/2000 Sb. ( zákon o 
obcích)  mezi katastrálním územím Henčlov, Přerov  a  katastrálním území Troubky nad Bečvou  
přitom tato část katastrální hranice  je i hranicí obecní  mezi obcí Troubky a  statutárním městem 
Přerov . Nový průběh hranice je  vymezen popisem  průběhu hranice a  seznamem parcel,  které se 
nachází  v k.ú. Troubky a které přechází  do katastrálního území Přerov a seznamem parcel které se 
doposud nachází  v k.ú. Henčlov a  přechází do  katastrálního území  Troubky nad Bečvou. Dále 
průběh hranice  a  rozdělení pozemků p.č. 2680/1 vodní plocha  a  p.č. 4389 ostatní plocha  v k.ú. 
Troubky  vymezuje   geometrický plán č. 1308-234/2008,  geometrický plán č.    1309-234/2009  řeší 
rozdělení a průběh  nové katastrální hranice u  pozemku p.č. 2604/3 ostatní plocha v k.ú. Troubky nad 
Bečvou.   
Změnou katastrální hranice vznikne pro  katastrální území Henčlov úbytek  celkové výměry                
o  97 670 m2, čímž se zvětší výměry k.ú. Troubky nad Bečvou. Pro k.ú. Troubky nad Bečvou vznikne 
úbytek  výměry  o 61 736 m2, a tím se zvětší výměra v k.ú. Přerov. 

 

2303/56/8/2009 Úprava vnitřního předpisu č. 25/2007 – „Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 721994 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů“ 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravu 
vnitřního předpisu č. 25/2007 – „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona          
č. 721994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ následovně: 
 
1. V článku XI  Prodej a cena spoluvlastnického podílu k pozemku, odstavec 2.) a odstavec 3.) se 
původní znění: 
 
„2.) Cena za spoluvlastnický podíl k pozemku činí 100% ceny stanovené znaleckým posudkem.  
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3.) Znaleckým posudkem pro stanovení ceny pozemku (k bytové jednotce u níž je  stanovena 
cena dle článku VII, odst. 1 - 6) se rozumí cena administrativní, určená dle aktuálně platných  
oceňovacích předpisů.  
Znaleckým posudkem pro stanovení ceny pozemku (k bytové jednotce u níž je  stanovena cena dle 
článku VII, odst. 7 - 9) se rozumí cena v místě a čase obvyklá,  určená dle aktuálně platných  
oceňovacích předpisů.“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„2.) Cena za spoluvlastnický podíl k pozemku (příslušnému k bytové jednotce u níž je stanovena 
cena dle článku VII, odst. 1 - 6) činí 38% ceny stanovené znaleckým posudkem v administrativních 
cenách, určených dle oceňovacích předpisů, platných od 1.2.2008 do 31.12.2008. 
3.) Cena za spoluvlastnický podíl k pozemku (příslušném k bytové jednotce u níž je stanovena  
cena dle článku VII, odst. 7 - 9) činí 100% ceny stanovené znaleckým  posudkem v cenách                  
v  místě a čase obvyklých, určených dle aktuálně platných oceňovacích předpisů.“ 
 
2.  V článku VII  Cena jednotky, odstavec 10.), se původní znění: 
 
„10.) Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky dle odstavce 1 – 6 tohoto článku se 
 rozumí administrativní cena, určená dle aktuálně platných oceňovacích předpisů. 
Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky dle odstavce 7 – 9 tohoto článku se rozumí cena     
v místě a čase obvyklá, určená dle aktuálně platných oceňovacích předpisů.“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„10.) Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky dle odstavce 1 – 6 tohoto článku se 

 rozumí administrativní cena, určená dle oceňovacích předpisů, platných od 1.2.2008              
do 31.12.2008. 

Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky dle odstavce 7 – 9 tohoto článku se rozumí cena     
v místě a čase obvyklá, určená dle aktuálně platných oceňovacích předpisů.“ 
 
3.  V článku XIII  Ustanovení společná a závěrečná, odstavec 5.), se původní znění: 
 
„5.) Zastupitelstvo města Přerova na svém 16. zasedání dne 16. a 23.6.2008 po projednání 

schválilo usnesením č. 375/16/4/2008 následující úpravy: 
 5.1)  Byty, které se neprodají stávajícím nájemníkům, se nebudou prodávat třetí osobě. 
 5.2) Cena jednotek bude stanovena jako administrativní, určena znaleckým posudkem         
dle oceňovacích předpisů platných v 1. roce zahájení řízení. 
V souladu s výše uvedenými změnami se tímto stávají neúčinnými všechna ustanovení tohoto 
předpisu, které se týkají prodeje třetím osobám v případech, kdy stávající nájemník neuplatní své 
předkupní právo k užívané bytové jednotce.“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„5.) Zastupitelstvo města Přerova na svém 16. zasedání dne 16. a 23.6.2008 po projednání 
schválilo usnesením č. 375/16/4/2008 následující úpravou: 
 
Byty, které se neprodají stávajícím nájemníkům, se nebudou prodávat třetí osobě. 
 
V souladu s výše uvedenou změnou se tímto stávají neúčinnými všechna ustanovení tohoto předpisu, 
které se týkají prodeje třetím osobám v případech, kdy stávající nájemník neuplatní své předkupní 
právo k užívané bytové jednotce.“ 
 
4.  V článku IX  Přirážky k ceně jednotky pro stávající nájemce, se původní znění: 
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„K ceně jednotky stanovené způsobem dle článku V těchto Zásad bude připočítán alikvotní podíl       
(tj. podíl odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu dle prohlášení 
vlastníka) ze všech nákladů nad 50 000 Kč vč. DPH v jednotlivých případech, vynaložených             
na opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace domu za období od roku 2003 vč. do doby schválení 
prodeje bytů v příslušném domě Zastupitelstvem města Přerova.“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„K ceně jednotky stanovené způsobem dle článku VII těchto Zásad bude připočítán alikvotní podíl    
(tj. podíl odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu dle prohlášení 
vlastníka) ze všech nákladů nad 50 000 Kč vč. DPH v jednotlivých případech, vynaložených              
na opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace domu za období od roku 2003 vč. do doby schválení 
prodeje bytů v příslušném domě Zastupitelstvem města Přerova.“ 
 
5.   V článku II Pravidla prodeje jednotek stávajícím nájemcům, odstavce 2.), 3.), 11.) a 12.)                 
se původní znění: 
 
„2.)  Podmínkou pro zahájení následných kroků vedoucích k realizaci převodu jednotek v domech 
je kladné vyjádření nájemců nejméně 80 % jednotek určených k prodeji v domě splňujících podmínku 
bezdlužnosti dle odstavce 4 tohoto článku.  
 
3.)   Požádá-li písemně o převod jednotek nájemci nejméně 70 % jednotek určených k prodeji        
v domě splňujících podmínku bezdlužnosti dle odstavce 4 tohoto článku, budou následné kroky 
vedoucí k realizaci převodu jednotek v domech realizovány pouze po souhlasném projednání               
v zastupitelstvu města.  
 
11.)  Nebudou-li ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl nájemcům doručen návrh na uzavření smluv    
o převodu jednotek, uzavřeny smlouvy k min. 80 % jednotkám určeným k prodeji v domě splňujících 
podmínku bezdlužnosti dle odstavce 4 tohoto článku, popř. nebude-li ve lhůtách dohodnutých            
ve smlouvách o převodu jednotek uhrazena kupní cena u min. 80 % jednotek určených k prodeji         
v domě, vyhrazuje si statutární město Přerov právo od smluv o převodu jednotek odstoupit.  
 
12.) Smlouvy o převodu jednotek budou podány ke katastrálnímu úřadu k zahájení vkladového řízení 
hromadně, po podpisu smluv a zaplacení kupních cen nájemci min. 80 % jednotek určených k prodeji 
v domě.“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„2.)  Podmínkou pro zahájení následných kroků vedoucích k realizaci převodu jednotek v domech 
je kladné vyjádření nájemců nejméně 70 % jednotek určených k prodeji v domě splňujících podmínku 
bezdlužnosti dle odstavce 4 tohoto článku.  
 
3.)   Požádá-li písemně o převod jednotek nájemci nejméně 60 % jednotek určených k prodeji        
v domě splňujících podmínku bezdlužnosti dle odstavce 4 tohoto článku, budou následné kroky 
vedoucí k realizaci převodu jednotek v domech realizovány pouze po souhlasném projednání               
v zastupitelstvu města.  
 
11.)  Nebudou-li ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl nájemcům doručen návrh na uzavření smluv     
o převodu jednotek, uzavřeny smlouvy k min. 70 % jednotkám určeným k prodeji v domě splňujících 
podmínku bezdlužnosti dle odstavce 4 tohoto článku, popř. nebude-li ve lhůtách dohodnutých            
ve smlouvách o převodu jednotek uhrazena kupní cena u min. 80 % jednotek určených k prodeji         
v domě, vyhrazuje si statutární město Přerov právo od smluv o převodu jednotek odstoupit. 
  
12.) Smlouvy o převodu jednotek budou podány ke katastrálnímu úřadu k zahájení vkladového řízení 
hromadně, po podpisu smluv a zaplacení kupních cen nájemci min. 70 % jednotek určených k prodeji 
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v domě.“ 
 

2304/56/8/2009 Zadání veřejné zakázky na „Pojištění majetku statutárního města 
Přerova“ 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na „Pojištění majetku statutárního města Přerova“ a to                

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 
2. schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s firmou JUSTITIA, s. r. o. k vykonání zadavatelské  

činnosti k veřejné zakázce „Pojištění majetku statutárního města Přerova“. 
 

2305/56/8/2009 „Veřejná zakázka o sdružených dodávkách elektrické energie pro 
období od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2010“ – schválení zadávací 
dokumentace a stanovení komise pro otevírání obálek s nabídkami 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje Zadávací dokumentaci nadlimitní  veřejné zakázky,  realizované  formou  

otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – „Veřejná zakázka 
o sdružených  dodávkách elektrické energie pro období od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2010“. 

 
2. schvaluje V souladu s § 71 zákona č. 137/ Sb., o veřejných zakázkách komisi pro otevírání 

obálek s nabídkami ve složení: 
 
 Členové komise      Náhradníci komise 
Mgr. Elena Grambličková zadavatel  Mgr. Josef Kulíšek   zadavatel         
Václav Zatloukal  zadavatel           Petr Laga   zadavatel 
Ing.   Vladimír Čajka  zadavatel           Zdeněk Holas  zadavatel 
Jaroslav Klega   organizátor  Ing.  Petr Dobeš  organizátor 
JUDr. Tomáš Panáček  organizátor           Jan Slanina  organizátor 

 

2306/56/8/2009 Předání nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace 
Sociální služby města Přerova. Bezúplatný převod movitého majetku 
do vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předání nemovitého majetku dle  

přílohy č. 1 (areál   Domova  seniorů,  Kabelíkova 14a,  Přerov I – Město)  včetně  jeho 
součástí a  příslušenství  do  správy příspěvkové  organizace  Sociální  služby  města  Přerova,  
se sídlem Přerov I –Město, U Žebračky 18a, 750 023  Přerov, IČ: 49558854. 

 
2. schvaluje bezúplatný převod movitého majetku, který se nachází v areálu Domova seniorů, 

Kabelíkova 14a, Přerov I – Město, specifikovaný v příloze č. 2, do vlastnictví příspěvkové 
organizace Sociální služby města Přerova, se sídlem Přerov I –Město, U Žebračky 18a,       
750 023  Přerov, IČ: 49558854. 

 

2307/56/8/2009 Dohoda o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za 
Martinou Mazurovou, I Č 65915674, s místem podnikání Přerov, 
Budovatelů 173/7 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu 
mezi statutárním městem Přerov jako věřitelem a Martinou Mazurovou, IČ 65915674, s místem 
podnikání Přerov, Budovatelů 173/7, jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města 
Přerova za Martinou Mazurovou se lhůtou splatnosti 24 měsíců ode dne uzavření dohody, a to 
pohledávky ve výši 76.650,-Kč za dlužné nájemné dle nájemní smlouvy, kterou dne 30.4.2008 
uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a Martina Mazurová jako nájemce na nájem části 
nebytových prostor o výměře 87,60 m2 v budově č.p.968, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č.1255 v k.ú.Přerov (objekt bývalé Mateřské školy v Přerově, Komenského 
25), pohledávky ve výši 1.238,-Kč za vodné a stočné za období od 9.4.2008 do 2.7.2008 dle faktury 
č.KOF000091 ze dne 24.7.2008, pohledávky ve výši 206,10,-Kč za vyúčtování srážkové vody           
za období od 1.7.2008 do 30.9.2008 dle faktury č.KOF000098 ze dne 20.8.2008 a pohledávky ve výši 
76,-Kč za vyúčtování srážkové vody za období od 1.1.2009 do 31.1.2009 dle faktury č.KOF000036    
ze dne 17.2.2009, vše včetně úroků z prodlení. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek      
co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody 
splátek, pokud některé ze splátek nebude uhrazena včas a o tom, že dlužník bude ve splátkách plnit 
rovněž úroky z prodlení jako příslušenství výše uvedených pohledávek. 

 

2308/56/8/2009 Pověření odboru majetku města komplexním zajištěním investice 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním 
investice - stavby „Oprava místní komunikace Přerov-Újezdec – ul.Hlavní (výjezd na Želátovice)“  dle 
projektové  dokumentace zpracované Ing. Františkem Markem, a to za podmínky finančního zajištění 
této investice. 

 
2309/56/8/2009 1. Vyjmutí nemovitého majetku ze správy příspěvkové organizace 

Služby města Přerova, Přerov  I-Město, Kratochvílova 30,             
IČ: 45180512 
2. Předání nemovitého majetku do správy Zařízení školního 
stravování Přerov,  Přerov I-M ěsto, Kratochvílova 30,                  
IČ: 49558277 

 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyjmutí  nemovitého majetku – část 

budovy č.p. 359 na pozemku p.č. 40/6 v k.ú. Přerov (objekt jídelny DIDA) ze  správy 
příspěvkové organizace    Služby   města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30,  
IČ: 45180512, dle přílohy č. 1. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předání  nemovitého majetku – část 

budovy č.p. 359 na pozemku p.č. 40/6 v k.ú. Přerov (objekt jídelny DIDA) do správy Zařízení 
školního stravování Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30,  IČ: 49558277, dle 
přílohy č. 1. 

 

2310/56/9/2009 Návrh na personální obsazení funkce ředitele letiště – náměstka 
ředitele a.s. Regionálního letiště Přerov a.s.  

Rada města Přerova po projednání navrhuje na funkci „ředitele letiště - náměstka ředitele a.s.“ 
Regionálního letiště Přerov a.s. Ing. Jiřího Kubalu. 

 

2311/56/9/2009 Změna Vnitřního předpisu č. 21/06 Organizační řád Magistrátu města 
Přerova 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č........../09, 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, č. 7/08,  č. 11/08 a č. 12/08 Organizační řád Magistrátu města Přerova v rozsahu 
důvodové zprávy. 

 

2312/56/9/2009 Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru Sociálních služeb a 
zdravotnictví 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ukončuje dnem 31.7.2009 pracovní poměr Evy Divinové, která dnem 31.7.2009 v pracovním 

poměru končí a odchází do starobního důchodu, 
 

2. ukládá Kanceláři tajemníka Magistrátu města Přerova vyhlásit do 1.4.2009 výběrové řízení   
na pozici vedoucí odboru Sociálních služeb a zdravotnictví s podmínkami, uvedenými             
v důvodové zprávě, 

3. schvaluje výběrovou komisi na pozici vedoucí odboru Sociálních služeb a zdravotnictví       
ve složení: 

 
předseda výběrové komise: Ing. Jiří Lajtoch - primátor města Přerova 
 
členové:  
Mgr.Šárka Krákorová Pajůrková - náměstkyně primátora  
Mgr. Elena Grambličková - náměstkyně primátora 
PhDr.Marta Vanišová – vedoucí Sociálních služeb města Přerova 
Mgr.Jaroslav Svozil – vedoucí odboru sociálních věcí Prostějov 
Ing.Vladimír Čajka – vedoucí odboru majetku – za odborovou organizaci MMPr 
Mgr.Vlasta Vičanová – personalista pro výběrová řízení a vzdělávání MMPr 

 

2313/56/9/2009 Odbor právní Magistrátu města Přerova - personální záležitosti 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí rozvázání pracovního poměru výpovědí dnem 31. 3. 2009 paní Mgr. Anny 

Slívové, vedoucí odboru právního (t.č. na mateřské dovolené) a skončení pracovního poměru 
uplynutím sjednané doby dnem 31. 3. 2009 pana JUDr. Libora Kamaráda. 

 
2. pověřuje s účinností od 1. 4. 2009 paní Mgr. Janu Hrubou vedením odboru právního 

Magistrátu města Přerova, a to na dobu určitou do doby schválení nové organizační struktury 
magistrátu v Radě města Přerova. 

 

2314/56/9/2009 Návrh na jmenování ředitele Služeb města Přerova, příspěvkové 
organizace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší část usnesení 22. schůze Rady města Přerova konané dne 28. 11. 2007 č. 683/22/8/2007 

písmeno c). 
 
2. jmenuje do funkce ředitele Služeb města Přerova, příspěvkové organizace s účinností              

od 1. 4. 2009 pana Rudolfa Neulse. 
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2315/56/9/2009 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerov a vedoucím 
zaměstnancům, pověřeným řízením Služeb města Přerova a Městské 
knihovny Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání mimořádných odměn ve smyslu § 134 
zákoníku práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov a vedoucím 
zaměstnancům, pověřeným řízením Služeb města Přerova a Městské knihovny Přerov v rozsahu, 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 

2316/56/9/2009 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí předloženou zprávu, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít výše uvedenou zprávu na vědomí. 

 

2317/56/9/2009 Zpráva likvidátora o průběhu likvidace společnosti BIOPLYN s.r.o.  
„v likvidaci“ a rozd ělení likvidačního zůstatku společnosti 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje v působnosti valné hromady společnosti Zprávu likvidátora o průběhu likvidace  

společnosti   BIOPLYN s.r.o. „v likvidaci“ se  sídlem Přerov,  Na hrázi 17, PSČ 750 11,      
IČ: 640 86 623 a rozdělení likvidačního  zůstatku společnosti. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí zprávu likvidátora o průběhu 

likvidace společnosti BIOPLYN s.r.o. „v likvidaci“ se sídlem Přerov, Na hrázi 17,              
PSČ 750 11, IČ: 640 86 623 a rozdělení likvidačního zůstatku společnosti.   

 

2318/56/9/2009  

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi MMPr Ing. Jiřímu Bakalíkovi zabezpečit 
realizaci potřebných kroků, které vzniknou v souvislosti s registrací statutárního města Přerova k DPH 
k datu 1. 4. 2009. 

 

V Přerově dne 26.3.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Jiří Lajtoch      Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
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primátor města Přerova                            náměstkyně primátora města Přerova 
 


