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USNESENÍ ze 63. jednání Rady města Přerova konaného dne 10.6.2009 

 

2510/63/1/2009 Program 63. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 63. schůze Rady města Přerova konané dne 10. června 2009 
 
2. schvaluje Bc. Ivo Kropáče ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze Rady města Přerova. 

 

2511/63/2/2009 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 15.000,-- Kč na organizační 

a technické zabezpečení „Mistrovství ČR ve vaření kotlíkových gulášů“, které se uskuteční 
dne 12.9.2009 na přerovském výstavišti, 

 
4. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409 2131 7 Příjmy z pronájmu pozemků 
(SMP - oslavy) 

91,0 + 15,0 106,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409 11 Ostatní činnosti j. n. (oslavy) 6 971,0 + 15,0 6 986,0 

 

2512/63/2/2009 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy o běžném účtu   

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření smlouvy o běžném účtu mezi statutárním 
městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4,        
IČ 45244782, číslo účtu 3753542/0800.  

 

2513/63/3/2009 Parkoviště v oblouku ulice Trávník v Přerově – schválení zadávacího 
řízení 

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

k úplnému předání a dokončení stavby : „Parkoviště v oblouku ulice Trávník v Přerově“          
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v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou 
zakázkou malého rozsahu.  

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 
       Obchodní společnost, dodavatel   IČ 
 
1. SISKO s.r.o. Přerov    47155558 
2. STRABAG a.s. Olomouc   60838744 
3. SATES Morava s.r.o. Val.Meziříčí  60775530 
4. PROFISTAV Přerov a.s.   25395653 
5. LIKOSTAV spol. s r.o. Přrov   27834280 
6. INSTA Olomouc CZ s.r.o.   25374311 
7. PB SCOM s.r.o. Hranice    25397087 
8. BP-STAV s.r.o.     25386972 

 

2514/63/3/2009 Dětské hřiště v lokalitě Interbrigadist ů-Jasínkova, Přerov – schválení 
zadávacího řízení 

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

k úplnému předání a dokončení stavby : „Dětské hřiště v lokalitě Interbrigadistů-Jasínkova, 
Přerov“ v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) 
veřejnou zakázkou malého rozsahu.  

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 
       Obchodní společnost, dodavatel   IČ 
 
1. INSTA Olomouc CZ s.r.o., Olomouc  25374311 
2. SISKO s.r.o. Přerov    47155558 
3. STRABAG a.s. Olomouc   60838744 
4. VEMAX Josef Venský, Přerov   48822612 
5. K+S stavební s.r.o. Kroměříž   26257424 
6. BP-Stav s.r.o.     25386972 
7. Stavitelství Morava, spol. s r.o.   26843994 

 

2515/63/3/2009 Oprava ohradní zdi zámku Přerov – schválení zadávacího řízení 

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

k úplnému předání a dokončení stavby  „opravy ohradní zdi zámku Přerov“ v souladu              
s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou 
malého rozsahu.  

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
  
       Obchodní společnost, dodavatel   IČ 
 
1. PROFISTAV Přerov a.s.   25395653 
2. PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. Kojetín 25896873 
3. ASH PROFI s.r.o. Přerov   26800420 
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4. Středomoravské stavby s.r.o. Přerov  49689053 
5. LIKOSTAV spol. s r.o. Přerov   27834280 
6. SATES MORAVA spol. s r.o.   60775530 

 

2516/63/3/2009 Rekonstrukce ZTI ZŠ J.A.Komenského, Hranická 14, Předmostí – 
schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách (zákon) z další účasti na veřejné zakázce „Rekonstrukce ZTI ZŠ J.A.Komenského, 
Hranická 14, Předmostí“ dodavatele BP-STAV s.r.o, se sídlem Čechova 9, 750 02 Přerov,    
IČ: 25386972 z důvodu neúplnosti nabídky - nabídka neobsahovala doklad osvědčující 
odbornou způsobilost dodavatele dle ustanovení § 54 odst. d) zákona. 

 
2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) o výběru nejvhodnější nabídky  na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných         
k úplnému dokončení stavby „Rekonstrukce ZTI ZŠ J.A.Komenského, Hranická 14, 
Předmostí“. Nejvýhodnější nabídka byla předložena od společnosti TUZAMO spol. s r.o, 
Přerov, IČ 25385399 s nabídkovou cenou ve výši 7 797 941,61 Kč bez DPH ( 9 279 550,61 
Kč vč. DPH). Na druhém pořadí byla vyhodnocena nabídka  společnosti PSS Přerovská 
stavební a.s., IČ 27769585 s nabídkovou cenou 8 889 899,- Kč (10 578 980,- Kč vč. DPH). 

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

TUZAMO spol. s r.o, Přerov, IČ 25385399 s nabídkovou cenou ve výši 7 797 941,61 Kč bez 
DPH ( 9 279 550,61 Kč vč. DPH).  

 
4. konstatuje že rozhodnutí pod bodem č. 2. a 3. nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. (4) a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 
 

2517/63/3/2009 Dopravní stavby – fréza – schválení 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 veškerých prací, které souvisí                     
s frézováním místních komunikací ve městě Přerově. Nejvýhodnější nabídka byla vyjednána     
a následně předložena od společnosti EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, IČ 45274924                 
s nabídkovou cenou ve výši 19 663 600,- Kč bez DPH ( 23 399 694,- Kč  DPH).  

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

EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, IČ 45274924 s nabídkovou cenou ve výši 19 663 600,- Kč 
bez DPH ( 23 399 694,- Kč  DPH).  

 

2518/63/3/2009 Regenerace panelového sídliště Předmostí –VI.etapa – schválení 
nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách (zákon) z další účasti na veřejné zakázce „Regenerace panelového sídliště 
Předmostí – VI.etapa“ dodavatele PSVS a.s. Praha, se sídlem Dubečská 3238, 100 00       
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Praha 10, IČ: 45273910 z důvodu neúplnosti nabídky - nabídka a prohlášení dle §68 odst.2 
zákona nebyla podepsána osobou oprávněnou  jednat jménem či za uchazeče. 

 
2. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona z další účasti na veřejné zakázce 

„Regenerace panelového sídliště Předmostí – VI.etapa“ dodavatele PB SCOM s.r.o., se sídlem 
Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice, IČ: 25397087 z důvodu neúplnosti nabídky- nabídka 
neobsahovala prohlášení dle §68 odst. 2 podepsané oprávněnou osobou. 

 
3. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona z další účasti na veřejné zakázce 

„Regenerace panelového sídliště Předmostí – VI.etapa“ dodavatele ECOVIA Haná s.r.o.,         
se sídlem Hamerská 708/58, 783 71 Olomouc - Holice, IČ: 27825531 z důvodu neúplnosti 
nabídky - nabídka neobsahovala požadovanou pojistnou smlouvu společnosti ECOVIA Haná 
s.r.o. 

 
4. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) o výběru nejvhodnější nabídky  na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných          
k úplnému dokončení stavby  „Regenerace panelového sídliště Předmostí – VI.etapa“. 
Nejvýhodnější nabídka byla předložena od společnosti SATES MORAVA spol. s r.o, 
Valašské Meziříčí, IČ 60775530 s nabídkovou cenou ve výši 7 697 000,40 Kč bez DPH           
( 9 159 430,40 Kč  DPH). Na druhém pořadí byla vyhodnocena nabídka  společnosti INSTA 
CZ s.r.o., IČ 25374311 s nabídkovou cenou 9 252 621,30 Kč (11 010 619,35 Kč vč. DPH)      
a na třetím pořadí nabídka od společnosti STRABAB a.s., IČ 60838744 a nabídkovou cenou     
7 777 269,- Kč (9 254 950,- Kč vč. DPH). 

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

MORAVA spol. s r.o, Valašské Meziříčí, IČ 60775530 s nabídkovou cenou 7 697 000,40 Kč 
bez DPH ( 9 159 430,40 Kč  DPH). 

 
6. konstatuje že rozhodnutí pod bodem č. 4 a 5 nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. (4) a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 
 

2519/63/3/2009 Letiště Přerov - Bochoř - oprava vzletové a přistávací dráhy – 
schválení člena komise 

Rada města Přerova po projednání ustanovuje dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb. o  veřejných 
zakázkách člena a náhradníka komise pro posouzení a hodnocení nabídek na opravu vzletové a 
přistávací dráhy na letišti v Bochoři ve složení:  

 
Člen komise                               Náhradník komise 

                        Ing. Zdeněk Kazílek                 Jiří Raba 
 

2520/63/3/2009 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu m.č. Újezdec 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem 
a paní J.Š. na vybudování nové veřejné infrastruktury, komunikace pro novostavbu rodinného domu 
na pozemku p.č. 255/1 v k.ú.Újezdec u Přerova. 

 

2521/63/3/2009 Plánovací smlouva k výstavbě 19 novostaveb rodinných domků v m.č. 
Popovice 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem 



 5 

a firmou BYT STUDIO, a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 13, 586 01 Jihlava, IČ: 25345524, na 
vybudování veřejných inženýrských sítí a obslužné komunikace pro novostavby 19 rodinných domů 
na pozemku zjednodušené evidence p.č. 46 (PK) v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

2522/63/3/2009 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí opětovnou žádost o doplatek účelové dotace         
ve zbývající výši 2 008 200,- Kč záměru schváleného usnesením č. 118/6/5/2007 Zastupitelstva města 
Přerova na výstavbu technické infrastruktury určené k výstavbě rodinných domů v jižní části ulice 
Hostýnské žadatelům Ing. P.T., M.F. a P.S. 

 

2523/63/3/2009 Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního 
rozvoje statutárního města Přerova za rok 2008 a jeho aktualizace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí důvodovou zprávu rozpracování a plnění Strategického plánu ekonomického 

a územního rozvoje statutárního města Přerova za rok 2008. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí důvodovou zprávu 

rozpracování a plnění Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního 
města Přerova za rok 2008.   

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aktualizovat Strategický plán ekonomického a 

územního rozvoje statutárního města Přerov pro období 2007 – 2013 takto: 
3.1  zrušit aktivitu  1.1.1.1 „Průmyslová zóna v Újezdci“ 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 4.1  odvolat paní Evu Divinovou z funkce členství v Komisi strategického rozvoje, 

 4.2  jmenovat Bc. Janu Žouželkovou  za člena Komise strategického rozvoje za MMPr, Odbor 
sociálních služeb a zdravotnictví, 
 4.3  jmenovat Bc. Iva Kropáče za člena Komise strategického rozvoje za statutární město 
Přerov  

 

5. ukládá Odboru rozvoje zapracovat změny Strategického plánu ekonomického a územního 
rozvoje statutárního města Přerova na období 2007 – 2013 neprodleně po jejich schválení 
Zastupitelstvem města Přerova a zveřejnit aktualizovaný Strategický plán ekonomického a 
územního rozvoje statutárního města Přerova na období 2007 – 2013 a Zprávu o jeho plnění 
za rok 2008 na oficiálním internetovém prostoru statutárního města Přerova. 

Kontrolní termín: dle uvedeného textu 

 

2524/63/3/2009 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
přívodu a předávacího bodu multifunkční metropolitní sítě pro místní 
část Přerov X  - Popovice 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí 

účelové dotace na vybudování přívodu a předávacího bodu multifunkční metropolitní sítě do 
místní části Přerov X - Popovice v předběžné výši 500 000,- Kč žadateli Kabelové televizi 
Přerov, a.s., U Bečvy 2883, Přerov, IČ 47672099.Výše dotace bude upřesněna dle platného 
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kurzu stanoveného Českou národní bankou v den projednání uvedeného materiálu 
Zastupitelstvem města Přerova. 

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

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 11  Sociální služby města Přerova 44 134,7 * - 500,0 43 634,7 
3341 5  Rozhlas a televize 

(Kabelová televize Přerov, a. s.) 
0,0 + 500,0 500,0 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy závazných 

ukazatelů: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

11  Sociální služby města Přerova -   
 příspěvek  na provoz a investice 

44 134,7 * - 500,0 43 634,7 

  Dotace, přímé podpory a grantový 
 program 

36 730,6 * + 500,0 37 230,6 

 * počáteční stavy navazují na jiné předlohy 
 

2525/63/3/2009 Provozovatel autobusového nádraží - zajištění veřejné obchodní 
soutěže 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  bere na vědomí informaci o přípravě výběrového řízení - veřejné obchodní soutěže                 

na provozovatele autobusového nádraží, dle důvodové zprávy, 
 
2. pověřuje Odbor právní ve spolupráci s Odborem rozvoje zajistit veřejnou obchodní soutěž     

na provozovatele autobusového nádraží, 
 
3. pověřuje společnost CPS consulting, s.r.o. Praha, IČ 27391566 k provedení zadavatelských 

činností, dle platných právních předpisů, pro výběr provozovatele autobusového nádraží,      
dle důvodové zprávy. 

 
 

2526/63/3/2009 Integrovaný plán rozvoje města Přerov-Jih 

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

Přerov-Jih (IPRM) po výsledcích zjišťovacího řízení dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na ŽP, dle důvodové zprávy. 

 
2. schvaluje uzavření Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města mezi 

Českou republikou-Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám.6, Praha 1                    
a Statutárním městem Přerovem, dle důvodové zprávy. 
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3. schvaluje vzor Smlouvy o zařazení projektu do IPRM Přerov-Jih pro realizaci návazných 

projektů, dle důvodové zprávy. 
 

2527/63/3/2009 Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého 
kraje v roce 2009 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření 
 
1. Smlouvy o poskytnutí dotace dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního     
    zákoníku, v platném znění, z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt Vavřinecké hody 
        
a 
 
2. Smlouvy o poskytnutí dotace dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního    
    zákoníku, v platném znění, z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt Vydání knihy – publikace     
    Výtvarného umění města Přerova 1900 – 2010 
 
obě mezi  Statutárním městem Přerovem, se sídlem  Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ: 003 01 825,    
DIČ: CZ  003 01 825  a  Olomouckým krajem,  se sídlem   Jeremenkova  40a, 779 11 Olomouc,       
IČ: 606 09 460, DIČ: CZ 606 09 460. 

 

2528/63/3/2009 Radnice na Horním náměstí - úprava studie "Využití objektů č.p. 9, 
10, 11, 12 na Horním náměstí pro potřeby MMPr" 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravu studie "Využití objektů č.p. 9, 10, 11, 12 na Horním náměstí pro potřeby 

MMPr" dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá Odboru rozvoje zajistit úpravu architektonické studie "Využití objektů č.p. 9, 10, 11, 

12 na Horním náměstí pro potřeby MMPr" vyjma objektů č.p. 11, 12  projekční kanceláří 
Printes Atelier s.r.o. 

Kontrolní termín: 15.10.2009 

 

2529/63/4/2009 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2008 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozdělení hospodářských výsledků 

příspěvkových organizací Služby města Přerova a Domovní správa města Přerova, dle návrhů 
uvedených v tomto materiálu, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o hospodaření 

společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Teplo Přerov a. s. a Technické služby města 
Přerova, s. r. o. za rok 2008. 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 
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Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 2122 11 Odvody příspěvkových 
organizací (SMP) 

339,3 + 21,0 360,3 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

27 841,6 - 21,0 27 820,6 

 

2530/63/4/2009 Rozpočtové opatření č. 9 

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

přílohy č. 2 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3. 
 

2531/63/5/2009 Úprava platu u ředitelů škol a školských zařízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  s účinností od 01. 07. 2009 úpravu příplatku za vedení paní Haně Ondrášové, 

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

 
2. schvaluje  s účinností od 01. 07. 2009 úpravu osobního příplatku panu Mgr. Miroslavovi 

Fryštackému, řediteli Základní školy Přerov, Svisle 13 v rozsahu dle důvodové zprávy, 
 
3. schvaluje  s účinností od 01. 09. 2009 úpravu příplatku za vedení paní Ivaně Zdařilové, 

ředitelce Mateřské školy Přerov, Máchova 14 v rozsahu dle důvodové zprávy, 
 
4. schvaluje  s účinností od 01. 09. 2009 platový postup do vyššího platového stupně paní      

Mgr. Lee Vodičkové, ředitelce Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19 v rozsahu dle 
důvodové zprávy. 

 

2532/63/5/2009 Projekt Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1.  vzít na vědomí podání projektové žádosti příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 

Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, s názvem „ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 – 
multikulturní prostředí a moderní služby pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 
– Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Bližší konkretizace projektové žádosti je uvedena        
v důvodové zprávě. 

 
2.  schválit:  
a) financování nákladů speciálního pedagoga, pedagoga volného času a psychologa Základní 

školy Přerov, Boženy Němcové 16 pro školní rok 2009/2010 z rozpočtu statutárního města 
Přerova dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě 
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b) v případě, že příspěvková organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, uzavře 
smlouvu o poskytnutí dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na 
projekt s názvem „ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 – multikulturní prostředí a moderní služby 
pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“, vrátí statutárnímu městu Přerov 
finanční prostředky jím vynaložené na financování nákladů speciálního pedagoga, pedagoga 
volného času a psychologa ve školním roce 2009/2010. 

 
c) záměr financovat z  rozpočtu statutárního města Přerova náklady Základní školy Přerov, 

Boženy Němcové 16 v období 9/2011 až 8/2016 spojené s udržitelností projektu s názvem   
„ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 – multikulturní prostředí a moderní služby pro žáky                   
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“ pod podmínkou, že jmenovaná škola získá 
finanční podporu z dotačního titulu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení. 

 
3. schválit stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16          

pro školní rok 2009/2010 dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 
 

 

2533/63/5/2009 Tenisový klub Precolor Přerov – poskytnutí účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr  
poskytnutí dotace ve výši 4 000 000,- Kč subjektu Tenisový klub Precolor Přerov, IČ: 14617200,      
se sídlem Přerov, U tenisu 16, na rekonstrukci tenisového areálu, spočívající v revitalizaci povrchů    
25 antukových dvorců, závlahového systému, spojovacích komunikací v areálu, plotů kolem dvorců    
a areálu, na parcelách p.č. 2656/1, 2657/2, 2657/3, 2657/4, 2657/7, 2657/8, 2657/10, 2657/11, 3345/1, 
3345/2, 3345/12, 3345/13, 3345/14, 3345/15, 3345/16, 3344/2, 3344/3, 3344/4 a na části parcely      
p.č. 3343/1 v k.ú. Přerov v roce 2009.  
 
Záměr poskytnutí dotace je podmíněn závazným poskytnutím a uvolněním státní dotace jmenovanému 
subjektu ve výši 9 000 000,- Kč k témuž účelu a na základě právního aktu příslušného ministerstva. 

 

2534/63/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.12 v domě zvláštního určení - domě                    

s pečovatelskou  službou č. p. 2293  v  Přerově, Fügnerova  č.o.1, s panem J.Ch., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě zvláštního určení - domě                    

s pečovatelskou  službou č. p. 748  v  Přerově, Trávník  č.o.1, s paní M.T., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 35 v domě zvláštního určení - domě                  

s pečovatelskou  službou č. p. 748  v  Přerově, Trávník  č.o.1, s paní D.M., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě  č.10  v domě č. p. 1947 v Přerově, 

Kojetínská  č.o.36, s panem J.H., 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy  k  bytu č. 9  v domě  č. p. 2783 v Přerově, Sokolská 

č.o.6, s manželi Mgr. N.a J.K. 
 

2535/63/5/2009 Návrh na uzavření nájemních  smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání 
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1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 53 v Přerově, Klivarova 6 s paní S.F., který jí 
bude poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek (160.000,- Kč). 

 
2. ruší usnesení č. 2346/58/5/2009 (bod 1) ze dne 15.4.2009 (T.M.). 

 

2536/63/5/2009 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v domě zvláštního určení - 
bezbariérovému bytu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 6, v domě 
zvláštního určení – bezbariérovému bytu v Přerově, ul. Jižní čtvrť II/13 s panem A.M. 

 

2537/63/5/2009 Změna sídla příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova – 
dodatek č.1 ke zřizovací listině 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek    
č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, se sídlem U Žebračky 
18a, Přerov I – Město, 750 02, IČ 49558854, dle důvodové zprávy. 

 

2538/63/5/2009 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
a) schválit poskytnutí dotace pro rok 2009 ve výši 666 667,00 Kč a uzavření smlouvy                  

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a Armádou spásy v ČR, se sídlem 
Praha 5, Petržílkova 2563/23, IČ 40613411, na provoz Azylového domu pro matky s dětmi,  

 
b) schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 11 Sociální služby města Přerova 47 677,3 - 666,7 47 010,6 
4345 15 Centra sociálně rehabilitačních služeb 

(podpora v sociální oblasti) 
2 600,0 + 666,7 3 266,7 

 
c) schválit následující úpravy závazných ukazatelů: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po úpravě 

11 Sociální služby města Přerova - 
příspěvek na provoz a investice 

47 677,3 - 666,7 47 010,6 

 Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

36 043,9 + 666,7 36 710,6 

 

2539/63/5/2009 Poskytnutí mimořádné účelové dotace na udržení metodické podpory 
a konzultační činnosti v oblasti bezbariérového posouzení staveb 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
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a) schválit poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této 
výši mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a Národním institutem pro 
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s., Krajskou 
organizací Olomouckého kraje, se sídlem Kosmonautů 8, 772 00 Olomouc, IČ 70912068, jako 
příjemcem dotace, na udržení metodické podpory a konzultační činnosti v oblasti 
bezbariérového posouzení staveb. 

 
b) schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6409 
 

 Ostatní činnosti j.n. 
(rada,zastupitelstvo) 

15,0* -15,0 0,0 

4359 15 Ostatní služby a činnosti v 
oblasti sociální péče 

0,0 +15,0 15,0 

*počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

2540/63/5/2009 Záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace na realizaci projektu 
"Dobrovolnictví na Přerovsku" 

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení ve věci záměru poskytnutí dotace ve výši     
290 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této výši mezi statutárním městem Přerov, 
jako poskytovatelem dotace a Centrem pro komunitní práci střední Morava, se sídlem Přerov, 
Kramářova 31, IČ 69604401, jako příjemcem dotace, na zajištění projektu „Dobrovolnictví                
na Přerovsku“. 

 

2541/63/5/2009 Změna v rozsahu majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci 
Sociální služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu         
v  rozsahu  majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci Sociální služby  města Přerova,           
IČ: 49558854, se sídlem Přerov I – Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02, 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  pozemek p.č. 6774/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře     
51 m2 v  k.ú. Přerov s pořizovací cenou 7.650,00 Kč.   

 

2542/63/5/2009 Změna v rozsahu majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci 
Sociální služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu        
v  rozsahu  majetku  svěřeného  do  správy  příspěvkové  organizaci   Sociální  služby  města Přerova, 
IČ: 49558854, se sídlem Přerov I – Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02, 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  č.p. 3042, U Žebračky 18a, příslušná k 
části obce Přerov I – Město s pořizovací cenou 4.745 712,31 Kč a pozemek p.č. 6774/4 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 215 m2 s pořizovací cenou 32.250,00 Kč, vše v k.ú. Přerov, a to s účinností 
od 1. 7. 2009.   
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2543/63/5/2009 Změna kritérií pro výb ěr žadatelů o přijetí do pobytového zařízení 
sociálních služeb -  Domova pro seniory v Přerově, Kabelíkova 
3217/14a, 750 02 Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu kritérií pro výběr žadatelů o umístění                   
do pobytového zařízení sociálních služeb – Domova pro seniory v Přerově, Kabelíkova 3217/14a,    
750 02 Přerov dle důvodové zprávy. 

 

2544/63/6/2009 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 statutárního města Přerova - nájem nebytových 
prostor v objektu občanské vybavenosti  č.p. 785, příslušnému k části obce Přerov I - Město,              
na pozemku p.č.  2883/44    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 Přerovský deník  a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci    
o výběrové řízení uhradí  účastnický poplatek ve výši 238,- Kč (cena včetně DPH 19 %). 

 

2545/63/6/2009 Záměr statutárního města Přerova  úplatný převod nemovitých věcí    
do majetku  statutárního města Přerova –  pozemků pro cyklostezku    
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr   statutárního města Přerova - úplatný převod 
 
• části pozemku ve ZE-GP p.č. 5218  o výměře  cca 173 m2 v k.ú. Přerov   ze spoluvlastnictví 

společnosti AGENTURA H+N,v.o.s.  se sídlem  Komunardů 442/16, Praha 7, IČ.  41192826  
a společnosti KAPPEL,a.s.,  se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, Michle IČ.61860361 každý  
id. ½ spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 
• části pozemku p.č. 5215 ve ZE-GP o výměře cca 145 m2 a části pozemku p.č. 5215/28             

o výměře cca 232m2 vše v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví  M.H., V.L., L.,  každá k id. 1/3 
spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 
• části pozemku p.č. 5219 ve ZE-GP v k.ú. Přerov   o výměře cca 355 m2  z  vlastnictví K.V. 

do vlastnictví statutárního města Přerova.   
 

2546/63/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -   úplatný převod 
pozemku p.č. 1026 ost. plocha a p.č. 1028 ost. plocha v k.ú. Újezdec do vlastnictví statutárního města 
Přerova. 

 

2547/63/6/2009 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– prodej 127 bytových jednotek v 6 objektech bydlení 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr převodu 127 bytových jednotek 

v níže uvedených 6 objektech bydlení do vlastnictví stávajících nájemců ve smyslu zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění, kdy 
zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek se pohybuje v rozmezí 60 – 70 %. 

 
 
                             číslo popisné               pozemek                              počet          %  
Objekt bydlení                Přerov I – Město           p.č. v k.ú. Přerov                bytů      zájmu 
nám. Svobody 4,5   1963,571               2139 včetně 2140                20         68,4 
Jižní čtvrť I/21,22,23,24  2512,2511,2510,2509  5734/6,5734/7,5734/8,5734/9   25         65 
Jižní čtvrť II/1,2,3,4   2600,2601,2602,2603  5739/3,5738/6,5738/7,5738/8   32         62,5 
Jižní čtvrť III/4,5   2514,2513               5745/27,5745/28                12         63 
Mervartova 3                     49                            3461                                          16         66 
Na odpoledni 2                 2178                            3672 včetně 3673                22         66 

Celkem 6 domů                                                                                             127  bytů 

2. bere na vědomí seznam 27 objektů bydlení ve kterých bude 537 bytových jednotek 
předmětem převodu do vlastnictví stávajících nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.          
v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění, kdy zájem 
nájemců o odkoupení bytových jednotek dosahuje více než 70 %. 

 
                             číslo popisné                pozemek                                  počet               % 
Objekt bydlení                Přerov I – Město   p.č. v k.ú. Přerov                     bytů          zájmu 
Jižní čtvrť I/5,6,7,8   2460,2461,2462,2463   5737/1,5737/2,57373,5737/4           24           87,5 
Jižní čtvrť I/9,10,11,12   2464,2465,2466,2467   5736/1,5736/2,5736/3,5736/4           23           72,7 
Jižní čtvrť I/13,14,15,16  2468,2469,2470,2471   5735/1,5735/2,5735/3,5735/4           24           87,5 
Jižní čtvrť I/17,18,19,20  2498,2499,2500,2501   5734/2,5734/3,5734/4,5734/5           24           95,8 
Jižní čtvrť I/26,27   2490,2489                5734/12,5734/13                       13            76,9 
Jižní čtvrť I/28,29,30,31  2488,2487,2486,2485   5734/14,5734/15,5734/16,5734/17    24           95,4 
Jižní čtvrť II/10,11,12   2549,2548,2547   5738/13,5738/12,5738/11           24 83,3 
Jižní čtvrť II/17,18,19   2541,2540,2539   5738/5                                    23 73 
Jižní čtvrť III/8,9,10   2520,2519,2518   5745/21,5745/22,5745/23           18 72 
Jižní čtvrť IV/6,7   2524,2523                5745/6,5745/7                                     11 81 
Jižní čtvrť IV/8,9   2546,2545                5745/14,5745/13                        12 83,3 
Jižní čtvrť IV/13,14   2479,2480                5745/12                                     10 90 
Jižní čtvrť IV/15,16,17   2506,2507,2508   5745/8,5745/9,5745/10           17 75 
Mervartova 7                  629                             3457                                                  16 93 
Na odpoledni 4                2382                             3671 včetně 3670                         16 75,1 
nám. Fr. Rasche 5   2143                             1159                                                  11 90 
nám. Svobody 8   2006                             2136 včetně 2135                          8 100 
Jilemnického 1,3,5,7   2502,2503,2504,2505   4167/9,4167/10,4167/11,4167/12      24 86 
Jilemnického 2,4,6,8   2530,2531,2532,2533   4170/2,4170/3,4170/4,4170/5           24 100 
Za mlýnem 3                  430                             4394/49                                     40 95 
Na hrázi 24                2086                             4007                                                    6 83 
Na hrázi 30                2089                             4010                                                    5 80 
Kozlovská 27,29,31   1507,1510,1512   3346/9,3346/10,3346/11           33 78,1 
Sokolská 2,4,6                2781,2782,2783   4293/16                                     33 96 
Sokolská 8                2784                             4293/13                                     11 90 
Kozlovská 39, 41   2863, 2864                2790/3, 2790/36                        36 94 
                             číslo popisné                pozemek                                  počet   %  
                                         Přerov XI – Vinary   p.č. v k.ú. Vinary u Přerova        bytů         zájmu 
Za humny 3, 5, 7   217, 218, 219               330, 331, 332                                    27 100 
Celkem 27 domů                                                                                        537  bytů 
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3. bere na vědomí seznam 23 objektů bydlení ve kterých nebude 349 bytových jednotek 
předmětem převodu do vlastnictví stávajících nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.             
v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění, kdy zájem 
nájemců o odkoupení bytových jednotek nedosahuje požadované výše 60%. 

 
   číslo popisné  pozemek         počet          % 
Objekt bydlení  Přerov I – Město p.č. v k.ú. Přerov       bytů       zájmu 
Bartošova 22  2294       425                8             0 
Boženy Němcové 15 1698       426                4             0 
Denisova 6  2148   1153            20             0 
Denisova 8  2147   1154 včetně 1155          20             0 
Denisova 10  2146   1156            20             0 
Denisova 12  2145   1157            20             0 
gen. Štefánika 7 2383              1310 včetně 1311          28             0 
Jižní čtvrť II/6,7,8,9 2535,2536,2537,2538 5738/14,5738/15,5738/16,5738/17    32           38 
Jižní čtvrť II/14,15,16 2552,2551,2550 5738/3,5738/2,5739/1                      23           39 
Jižní čtvrť III/1,2,3 2517,2516,2515 5745/24,5745/25,5745/26         18           52 
Jižní čtvrť III/6,7 2522,2521    5745/19,5745/20          11           30 
Jižní čtvrť IV/1,2,3 2529,2528,2527 1422,5745/2,5745/3           18           37 
Jižní čtvrť IV/4,5 2526,2525   5745/4,5745/5           12           25 
Jižní čtvrť IV/10,11,12 2544,2543,2542 5745/17,5745/16,5745/15         23           56,5 
Jungmannova 8   1313   2129 včetně 2130              4             0 
Kojetínská 5  2309       793                8             0 
nám. Fr. Rasche 3 1949   1160           16           56 
nám. Fr. Rasche 7 2144   1158           19           55 
gen. Štefánika 4 1948   1165           15           25 
Na hrázi 26  2087   4007               5             0 
Na hrázi 28  2088   4009               5             0 
gen. Štefánika 6 1991   1166            17             0 
Alšova 9  1267   5307/28              3             0 
Celkem 23 domů                                                                                     349  bytů 

 

2548/63/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části nebytových prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město,   
na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 2294/6  ostatní plocha 

o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov. 
 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě na  nájem části nebytových prostor v objektu 

administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2    
v k.ú. Přerov  a části pozemku p.č. 2294/6 v k.ú. Přerov  ze dne 15.12.2005  ve znění dodatků, 
uzavřené   mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  společností Profigreen 
s.r.o., se sídlem Přerov, Trávník 30, IČ: 60775858, jako nájemcem. 

 
Dodatkem se snižuje výměra užívané části pozemku p.č. 2294/6 v k.ú. Přerov tak, že původní výměra 
590 m2  se mění na novou výměru 570 m2. Původní  smluvní nájemné ve výši 174 258,84 Kč/rok        
se mění na nové nájemné ve výši  166 258,84 Kč/rok.  
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2549/63/6/2009 Záměr statutárního města Přerova –  úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 1961/2, části 
p.č. 1961/1 a části p.č. 4986/1 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova –  úplatný převod pozemku p.č. 1961/2  ost.pl. o výměře 3793 m2, části   
p.č. 1961/1 ost.pl. o výměře cca 2970 m2 a části p.č. 4986/1 ost.pl. o výměře cca 130 m2 vše v k.ú. 
Přerov. 

 

2550/63/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemku, parcela ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr 
p.č. 206 v k.ú. Vinary u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku parcela 

ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr p.č. 206 v k.ú. Vinary u Přerova, dle 
geomerického plánu č. 343-32/2008 označené novým parcelním číslem p.č. 151/34 o výměře 
579 m2  z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. J. a 
PharmDr. J.Š. za kupní cenu 28.950,- Kč, t.j. 50,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod částí pozemku parcela 

ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr p.č. 206, dle geometrického plánu           
č. 343-32/2008 označené novým parcelním číslem p.č. 151/33 o výměře 503 m2 v k.ú. Vinary 
u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. T.  a 
V.G. za kupní cenu 25.150,-Kč, t.j. 50,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

2551/63/6/2009 Výpůjčka a  převod  nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - „ Přeložka silnice II/34 – obchvat Přerov IV-Kozlovice“        
v k.ú. Přerov a k.ú. Kozlovice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1 schvaluje uzavření smlouvy  o výpůjčce mezi statutárním městem Přerovem jako 
výpůjčitelem a Olomouckým krajem ,IČ 60609460 , se sídlem Olomouc ,Jeremenkova 40 a jako 
půjčitelem  na části pozemků p.č.2578/1 ostatní pl. o výměře cca 8 m2, p.č. 2579 trvalý travní porost    
o výměře cca 96 m2, p.č. 5023 ostatní plocha  o výměře cca 633 m2 vše k.ú. Přerov a částí pozemků 
p.č. 458/1 ostatní pl. o výměře cca 4 m2, p.č. 458/2  ostatní pl. o výměře cca 9 m2, p.č. 684/1 ostatní pl. 
o výměře cca 39 m2, p.č. 694/1 orná půda o výměře 124 m2, p.č. 801 orná půda o výměře cca 99 m2, 
p.č. 802 ostatní pl. o výměře cca 2 m2, p.č. 947/5 ostatní pl.  o výměře cca 2 m2 , p.č. 947/9 ostatní pl.  
o výměře cca 157 m2 a p.č. 947/11 ostatní pl. o výměře cca 74 m2 vše k.ú. Kozlovice                            
u Přerova.Účelem výpůjčky bude dočasný zábor pozemků v souvislosti s akcí" Přeložka silnice II/434 
- obchvat Přerova IV-Kozlovic". Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou. 
 
2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovitých věcí     
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  Olomouckého kraje ,IČ 60609460 , se sídlem 
Olomouc ,Jeremenkova 40a– částí pozemků p.č. 2578/1 ostatní plocha o výměře cca 21 m2, p.č. 
2578/3 ostatní plocha o výměře cca 15 m2, p.č. 2578/4 ostatní plocha o výměře cca 31 m2, p.č. 2579 
trvalý travní porost o výměře cca 161 m2, p.č. 5023 ostatní plocha o výměře cca 2.301 m2, p.č. 7152/1 
ostatní plocha o výměře cca 536 m2, p.č. 7152/2 ostatní plocha o výměře cca 1.379 m2, p.č. 7152/3 
ostatní plocha o výměře 195 m2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci-původ grafický příděl p.č. 
5253  o výměře cca 67 m2 vše k.ú. Přerov a částí pozemků p.č. 208/2 ostatní plocha o výměře cca 230 
m2, p.č. 213 ostatní pl.  o výměře cca 246 m2, p.č. 458/1 ostatní plocha o výměře cca 17 m2, p.č. 458/2 



 16 

ostatní plocha o výměře cca 59 m2, p.č. 626 orná půda o výměře cca 107 m2, p.č. 627 trvalý travní 
porost o výměře cca 24 m2, p.č. 684/1 ostatní plocha o výměře cca 3.191 m2, p.č. 684/23 ostatní 
plocha o výměře 153 m2, p.č. 684/24 ostatní plocha o výměře 5m2, p.č. 694/1 orná půda o výměře cca 
198 m2, p.č. 712 orná půda o výměře cca 124 m2, p.č. 775 orná půda  o výměře cca 195 m2, p.č. 784 
orná půda o výměře cca 434 m2, p.č. 801 orná půda  o výměře cca 276 m2, p.č. 802 ostatní plocha       
o výměře cca 23 m2, p.č. 820/1 orná půda o výměře cca 295 m2, p.č. 947/1 ostatní plocha o výměře 
178 m2, p.č. 947/2 ostatní plocha o výměře 401 m2, p.č. 947/3 ostatní plocha o výměře 110 m2, p.č. 
947/4  ostatní plocha o výměře 108 m2, p.č. 947/5 ostatní plocha o výměře cca 24 m2, p.č. 947/9 
ostatní plocha o výměře cca 7 m2, p.č. 947/10 ostatní plocha o výměře 177 m2, p.č. 947/11 ostatní 
plocha       o výměře cca 276 m2 a p.č. 947/12 ostatní plocha o výměře cca 472 m2 vše k.ú. Kozlovice 
u Přerova . 
Na převod  výše uvedených nemovitostí bude nejprve uzavřena smlouva o  budoucí darovací smlouvě. 
Darovací smlouva bude uzavřena po ukončení akce " Přeložka silnice II/434 - obchvat Přerova IV-
Kozlovic"  na dotčených nemovitostech, do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu a 
doručení geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem na statutární město 
Přerov. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu , znaleckého posudku a za vklad         
do katastru nemovitosti uhradí obdarovaný. 

 

2552/63/6/2009 Změna usnesení č. 2306/56/8/2009 přijatého Radou města Přerova      
na její 56. schůzi, konané dne 25.3.2009 a usnesení č. 2365/58/6/2009 
přijatého Radou města Přerova na její 58. schůzi, konané dne 
15.4.2009 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. mění své usnesení č. 2306/56/8/2009 přijatého Radou města Přerova na její 56. schůzi, konané 

dne 25.3.2009  a  to  tak,   že    původní  příloha  č. 1  soupisu  nemovitého  majetku  včetně  
jeho součástí a příslušenství, předaného do správy příspěvkové organizace Sociální služby 
města Přerova se nahrazuje novou přílohou, označenou č. 1a.  

 
2. mění své usnesení č. 2365/58/6/2009 přijatého Radou města Přerova na její 58. schůzi, konané 

dne 15.4.2009 a původní příloha č.1 soupisu movitého majetku, bezúplatně převáděného        
do vlastnictví příspěvkové   organizace   Sociální   služby  města  Přerova  se  nahrazuje novou 
přílohou, označenou č. 1b. 

 

2553/63/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu  
části  svého usnesení č. 626/21/4/09 z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova , konaného dne 
20.4.2009 tak, že  
 
text: 
 
" schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 627/1 ost. plocha o výměře 8773 m2,  p.č.627/18 ost. plocha 
o výměře 222 m², p.č.627/36 ost. plocha o výměře 8 m², p.č. 627/37 ost.plocha o výměře 1254 m², p.č. 
627/38 orná půda o výměře 685 m², p.č. 627/40  orná půda o výměře 2051 m², p.č.627/42 orná půda o 
výměře 28 m², p.č.627/43 orná půda o výměře 1549 m², p.č.627/44 ost. plocha o výměře 116 m², p.č. 
627/45 ost. plocha o výměře 575 m², p.č. 627/47 ost. plocha o výměře 499 m², p.č. 627/55 ost.plocha o 
výměře 468 m² a p.č. 631/1 ost. plocha o výměře 2368 m², vše v k.ú. Předmostí  z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4,               
Na  Pankráci 546/56, IČ 65993390 za kupní cenu ve výši 16 119 640,- Kč, cena v místě a čase 
obvyklá, z toho cena za stavební pozemky činí 15 713.620,- Kč (tj. 845 Kč/m²) a cena za trvalé 
porosty činí 406.020,- Kč." 
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se nahrazuje textem: 
 
"  schvaluje  úplatný převod pozemků p.č. 627/1 ost. plocha o výměře 8773 m²,  p.č.627/18 ost. 
plocha o výměře 222 m², p.č.627/36 ost. plocha o výměře 8 m², p.č. 627/37 ost.plocha o výměře     
1254 m², p.č. 627/38 orná půda o výměře 685 m², p.č. 627/40  orná půda o výměře 2051 m², 
p.č.627/42 orná půda o výměře 28 m², p.č.627/43 orná půda o výměře 1549 m², p.č.627/44 ost. plocha 
o výměře 116 m², p.č. 627/45 ost. plocha o výměře 575 m², p.č. 627/47 ost. plocha o výměře 499 m², 
p.č. 627/55 ost.plocha o výměře 468 m² a p.č. 631/1 ost. plocha o výměře 2368 m², vše v k.ú. 
Předmostí  z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se 
sídlem Praha 4, Na  Pankráci 546/56, IČ 65993390 za kupní cenu ve výši 14 321 670,- Kč, z toho 
cena za stavební pozemky činí 13 722 495,14  (tj. 738,-  Kč/m2)  a   cena  za  trvalé  porosty  činí        
599 174,99 Kč." 

 

2554/63/6/2009 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
bytových jednotek č.3216/9 a č.3216/18 v budově č.p.3216, příslušné     
k části obce Přerov I-M ěsto, postavené na pozemcích p.č.1190/1, 
p.č.1190/3 a p.č.1193/15 v k.ú.Přerov a jiných nebytových prostor – 
garáží č.3215/113 a č.3215/114 v budově č.p.3215, příslušné k části obce 
Přerov I-M ěsto, postavené na pozemku p.č.1233/2 v k.ú.Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č.595/20/3/2009 z 20.zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 2.2.2009, kterým 
Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod nemovitých věcí – dvou bytů označených jako 
byt č.1B9 a byt č.1B19 a dvou garáží označených jako garáž č.13 a garáž č.14 v objektu bydlení dosud 
neevidovaného v katastru nemovitostí na pozemcích p.č.1233/2, p.č.1190/1, p.č.1191, p.č.1192 a 
p.č.1193 v k.ú.Přerov, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č.1233/2, p.č.1190/1, p.č.1191, p.č.1192 a p.č.1193 v k.ú. 
Přerov z vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o., IČ 27608484, se sídlem Praha 5, Grafická 827/16, 
do vlastnictví statutárního města Přerova tak, že se text bodu 1. usnesení:  
 
„1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – dvou bytů 
(označených jako byt č 1B9 a byt č.1B19) a dvou garáží (označených jako garáž č.13 a garáž č.14) v 
objektu bydlení – doposud neevidovaného v katastru nemovitostí na pozemcích p.č.1233/2, p.č.1190/1, 
p.č.1191, p.č.1192 a p.č.1193, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č.1233/2 ostatní plocha o výměře 1348 m2, 
p.č.1190/1 ostatní plocha o výměře 167 m2, p.č.1191 zast. pl. o výměře 62 m2, p.č.1192 ostatní plocha 
o výměře 393 m2 a p.č.1193 ostatní plocha o výměře 688 m2 vše  k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti 
PCP Estate s.r.o., Grafická 16, 150 00 Praha 5, IČ 276 08 484, do vlastnictví statutárního města 
Přerova za kupní cenu ve výši 3 700 000,-Kč s tím, že nejprve bude uzavřena smlouva budoucí kupní 
mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím kupujícím a společností PCP Estate s.r.o., Grafická 
16, 150 00 Praha 5, IČ 276 08 484, jako budoucím prodávajícím. Kupní smlouva bude uzavřena do 60 
dnů po předložení budoucím prodávajícím budoucímu kupujícímu: 
- výpisu z listu vlastnictví prokazující zápis dotčené stavby do katastru nemovitostí, včetně zápisu 
prohlášení vlastníka k jednotlivým bytům a garážím, kterým budou vymezeny bytové a nebytové 
jednotky, 
- smlouvy mezi společností PCP Estate s.r.o. a společností Schindler Moravia, s.r.o., IČ 25868497, se 
sídlem Olomouc, Střední Novosadská 404/34a, o poskytování servisu-opravy výtahu, jejímž ujednáním 
bude ustanovení opravy do jedné hodiny od nahlášení poruchy.“ 
   
nahrazuje textem:  
 
„1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí – bytových jednotek č.3216/9 a č.3216/18, které se 
nachází v budově č.p.3216, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemcích p.č.1190/1 
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(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 447 m2, p.č.1190/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5 
m2 a p.č.1193/15 (zastavěná plocha nádvoří) o výměře 49 m2 v k.ú.Přerov, spoluvlastnického podílu 
id. 8886/147672 na společných částech budovy č.p.3216 a pozemcích p.č.1190/1 a p.č.1190/3 v 
k.ú.Přerov, který k výše uvedeným bytovým jednotkám náleží a jiných nebytových prostor – garáží 
č.3215/113 a č.3215/114, které se nachází v budově č.p.3215, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č.1233/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1119 m2 v k.ú.Přerov a 
spoluvlastnického podílu id.4098/143828 na společných částech budovy č.p.3215 a pozemku 
p.č.1233/2 v k.ú.Přerov, který k výše uvedeným jiným nebytovým prostorům - garážím náleží, z 
vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o., IČ 27608484, se sídlem Praha 5, Grafická 827/16, do 
vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 3.700.000,-Kč.  
 
Kupní smlouva bude uzavřena poté, co prodávající doručí kupujícímu výpis z katastru nemovitostí,   
na kterém budou na základě prohlášení společnosti PCP Estate s.r.o. jako vlastníka budov č.p.3215 a 
č.p.3216  zapsány výše uvedené bytové jednotky č.3216/9 a č.3216/18 a jiné nebytové prostory – 
garáže č.3215/113 a č.3215/114, s tím, že na těchto bytových jednotkách a jiných nebytových 
prostorech nebudou váznout žádná zástavní práva a současně poté, co prodávající doručí kupujícímu 
smlouvu mezi prodávajícím a společností Schindler Moravia, s.r.o., IČ 25868497, se sídlem Olomouc, 
Střední Novosadská 404/34a, o poskytování servisu - opravy výtahu, která bude obsahovat závazek 
společnosti Schindler Moravia, s.r.o. opravit výtah v budově č.p.3215 do jedné hodiny od nahlášení 
poruchy.“                          

 

2555/63/6/2009 Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 5307/90 v k.ú. Přerov        
za části pozemku p.č. 5307/401 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu části 
pozemku p.č. 5307/90 ost.pl. v k.ú. Přerov, označené dle geometrického plánu č. 3975-127/2008 
novým parcelním číslem p.č. 5307/508 ost.pl. o výměře 5 m2, ve vlastnictví statutárního města 
Přerova, za části pozemku p.č. 5307/401 ost.pl.v k.ú. Přerov, označené dle geometrického plánu          
č. 3975-127/2008 novými parcelními čísly p.č. 5307/507 ost.pl. o výměře 9 m2 a p.č. 5307/509 ost. pl.    
o výměře 10 m2, ve vlastnictví společnosti Krest spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46,    
IČ: 63994844, bez doplatku rozdílu cen pozemků s tím, že náklady spojené s realizací směnné 
smlouvy a vkladem této smlouvy do katastru nemovitostí budou hrazeny rovným dílem. 

 

2556/63/6/2009 Směna nemovitých věcí – částí pozemku p.č. 2883/1 za části p.č. 
2883/119 oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu 
pozemků dle geom. plánu č. 3800-95/2007 – část p.č. 2883/1 díl q o výměře 0,19 m2, část p.č. 2883/1 
díl r o výměře 0,27 m2, část p.č. 2883/1 označená novým parcelním číslem p.č. 2883/124 o výměře 9 
m2, část p.č. 2883/1 označená novým parcelním číslem p.č. 2883/126 o výměře 44 m2, část p.č. 2883/1 
označená novým parcelním číslem p.č. 2883/129 o výměře 5 m2, část 2883/1 označená novým 
parcelním číslem p.č. 2883/130 výměře 91 m2, část p.č. 2883/1 označená novým parcelním číslem p.č. 
2883/133 o výměře 3 m2, část p.č. 2883/1 označená novým parcelním číslem p.č. 2883/135 o výměře 
8 m2  vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova  
za části pozemků – část p.č. 2883/119 označená novým parcelním číslem p.č. 2883/123 o výměře 88 
m2,  část p.č. 2883/119 označená novým parcelním číslem p.č. 2883/128 o výměře 3 m2, část p.č. 
2883/119 označená novým parcelním číslem p.č. 2883/131 o výměře 1 m2, část p.č. 2883/119 
označená novým parcelním číslem p.č. 2883/132 o výměře 2 m2, část p.č. 2883/119 označená novým 
parcelním číslem p.č. 2883/134 o výměře 2 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví Tesco Stores ČR a.s., se 
sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68, IČ: 45308314 
s tím, že Tesco Stores ČR a.s. uhradí statutárnímu městu Přerov doplatek rozdílu cen pozemků ve výši 
64.000,- Kč. Náklady spojené s realizací směny a vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí 
budou hrazeny rovným dílem. 
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2557/63/6/2009 Nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –  
garáže  č. 3   v objektu k bydlení č.p. 2864, příslušnému k části obce 
Přerov I – Město  na pozemku p.č. 2790/36 v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  garáže č. 3             
v objektu k bydlení č.p. 2864, příslušnému k části obce Přerov I – Město  na pozemku p.č. 2790/36      
v k.ú. Přerov o výměře 22,5 m2  (Kozlovská 41)  mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem  a  panem  T.A. jako nájemcem.  Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  Výše nájemného činí 13 
388,-  Kč/rok (t.j. 595,- Kč/m2/rok). Nájemné bude navýšeno o DPH v platné sazbě 19 %.   Účelem 
nájmu je garážování motorového vozidla. 

 

2558/63/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –  části  
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 576,  příslušnému k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 6774/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  části nebytových 
prostor v objektu k bydlení č.p. 576,  příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
6774/3 v k.ú. Přerov o výměře  96,23 m2 mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní 
správou města Přerova, jako pronajímatelem  a  společností Gastrochanas s.r.o., se sídlem Praha 6, 
Bubeneč, Jednořadá 1051/53, IČ: 28540832, jako nájemcem.  Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou.  Nájemné činí 19 246,- Kč/rok  (t.j. 200,- Kč/m2/rok - dle návrhu žadatele).  Účelem 
nájmu je užívání prostor jako prádelna pro potřeby Městského domu. 

 

2559/63/6/2009 Podnájem nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova – 
části nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 148, příslušnému       
k  části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 136   v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu             
k bydlení  č.p. 148,  příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 136, Kratochvílova 1, 
situovaných ve III. NP – kancelář č. 10  o  výměře 30,4  m2  v  k.ú. Přerov do podnájmu pro paní 
Markétu Třetinovou, místem podnikání Přerov I - Město,Kabelíkova 2674/10, IČ: 73949931,  když 
nájemcem nebytových prostor je společnost IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Komenského 
1035/4, IČ:  62360540.   

 

2560/63/6/2009 Nájem  nemovitých věcí v majetku  statutárního města Přerova  - části  
pozemku p.č. 2790/1 ost. plocha  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí     
v majetku statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 2790/1 ost. plocha  v k.ú. Přerov o výměře 
35 m2 , mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a Milanem Kubáčem, místo 
podnikání Kosmákova 6, 750 02 Přerov, IČ 42963231, jako nájemcem. Nájemné bude činit           
200,-Kč/m2/rok, tj.celkem 7.000,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou             
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.Účelem nájmu bude provozování venkovní předzahrádky u restaurace.  

 

2561/63/6/2009 Změna usnesení Rady města Přerova č. 2289/56/8/2009 přijatého        
na  56. schůzi Rady města Přerova konané dne 25. 3. 2009 

Rada města Přerova po projednání mění usnesení Rady města Přerova č. 2289/56/8/2009 přijaté 
Radou města Přerova na její 56. schůzi konané dne 25. 3. 2009, a to tak, 
 
že se původní text: 
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"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." 
 
nahrazuje textem: 
 
"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 určitou od 1. 8. 2009 do 31. 5. 2010, 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. 8. 2009 do 31. 5. 2010 bude 
činit 1838,- Kč." 

 

2562/63/6/2009 Darování movitých věcí ve vlastnictví příspěvkové organizace Služby 
města Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30, 
statutárnímu městu Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi příspěvkovou 
organizací Služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30, jako dárcem a 
statutárním městem Přerov jako obdarovaným, jejímž předmětem bude movitý majetek v pořizovací 
ceně 1.192.850,90 Kč, který je uveden v důvodové zprávě. Darovací smlouva bude účinná dnem 
1.7.2009. 

 

2563/63/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - pozemku p.č. 
5300/1 v k.ú. Přerov 

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. 
 Předmětem smlouvy bude umístění energetického zařízení  podzemního vedení NN  spojené    
s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby na pozemku p.č. 5300/1 ost. plocha v k.ú. 
Přerov  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 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. 

 

2564/63/6/2009 Zřízení věcného břemene  na pozemcích v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 5067, p.č. 1042/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
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jedné  a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425,  jako budoucím  
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení kabelové přeložky NN, spojené s právem 
přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemcích v majetku statutárního 
města Přerova p.č.  5067, p.č. 1042/1 v k.ú. Přerov,  ve prospěch oprávněného. 
      Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu  povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřena kabelová 
přeložka na výše uvedených pozemcích a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene, navýšená o příslušnou sazbu DPH.  Budoucí  oprávněný uhradí 
náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek             
za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí 

 

2565/63/6/2009 Zřízení věcného břemene  na pozemcích v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 5738/18, p.č. 5746/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene na straně 
jedné  a Svědkové Jehovovi - sál Království Přerov - sever, se sídlem Blahoslavova 12, Přerov,           
IČ 67338747,  jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy bude  právo zřízení a uložení zemního  kabelového vedení NN, spojené           
s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova p.č. 5738/18, p.č. 5746/1  v k.ú. Přerov,  ve prospěch oprávněného.  
      Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode dne, 
kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřeno kabelové zemní  
vedení na výše uvedených pozemcích a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene, navýšená o příslušnou sazbu DPH. Budoucí oprávněný uhradí 
náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek           
za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

2566/63/6/2009 Vyjmutí nemovitého majetku ze správy příspěvkové organizace Služby 
města Přerova,  Kratochvílova 30, Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyjmutí 
nemovitého majetku  u vedeného v příloze č.1 ze správy příspěvkové organizace Služby města 
Přerova, se sídlem  Přerov I –Město, Kratochvílova 30, IČ: 45180512. 

 

2567/63/6/2009 Doplnění vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 – „Zásady 
realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.“ 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit níže 
uvedené doplnění vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 – „Zásady realizace prodeje bytů 
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.“, kterým bude upraven postup prodeje a doprodeje 
bytových jednotek. 
 
1.  Text vnitřní směrnice bude doplněn o nový článek: 
 
„VII  Vymezení objektů bydlení pro prodej a doprodej bytových jednotek 
 
1. Dnem schválení Zastupitelstvem města Přerova bude prodej bytových jednotek za cenových 

podmínek dle této směrnice do vlastnictví stávajících nájemců realizován pouze u níže 
uvedených objektů bydlení: 
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                                       číslo popisné                     na pozemku 
objekt bydlení                Přerov I – Město                p.č. v k.ú. Přerov               počet bytů 
Velká Dlážka 25   319    4160/5    23  
Žerotínovo nám. 4   463            60/1        4  
Šrobárova 9, 13      457, 1094   3067/3, 3067/5   19  
Vaňkova 14  2631    2487/6    10  
 
2. Prodej a doprodej bytových jednotek v ostatních objektech bydlení, schválených v orgánech 

obce k prodeji ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platné znění, do vlastnictví stávajících 
nájemců (nových nájemců na základě přechodů nájmů a na základě výměny bytových 
jednotek), prodej volných a obsazených bytových jednotek včetně pohledávek, bude 
realizován za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“.“ 

 
2. Původní článek „VII Závěrečná ustanovení“, bude označen jako článek „VIII Závěrečná 

ustanovení“. 
 

2568/63/7/2009 Poskytnutí dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
na území města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2009 na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 
území města Přerova s níže uvedenými žadateli v uvedené výši: 
 

1. L.M.  na obnovu  uliční fasády, opravu a nátěr truhlářských prvků a oplechování parapetů, na 
výměnu klempířských prvků domu Horní náměstí č.p.33, ležícího na pozemku p.č.251, k.ú. 
Přerov, ve výši 70 000,- Kč; 

 
2. I.M.  na výměnu 3ks dřevěných oken na uliční fasádě domu Horní náměstí č.p.34, ležícího na 

pozemku p.č.252, k.ú. Přerov ve výši 20 000,- Kč; 
 
3. PRELAX spol. s r.o., se sídlem Za Mlýnem 2, Přerov, IČ 25375997,DIČ: CZ25375997, 

zastoupená Ing. Danielem Fuskem, jednatelem společnosti, na obnovu střešního pláště objektu 
Pivovarská č.p.3, ležícího na pozemku p.č.320, k.ú. Přerov ve výši 50 000,- Kč; 

 
4. Z.M. na obnovu vnější fasády a klempířských prvků objektu Wilsonova ulice č.p. 218, 

ležícího na pozemku p.č. 296, k.ú. Přerov, ve výši 70 000,- Kč; 
 

5. M.D., který zastupuje na základě plné moci vlastníky objektu Jiráskova 3/647, Přerov, na 
výměnu oken a výkladců objektu Jiráskova č.p.647, ležícího na pozemku p.č.152, k.ú. Přerov, 
ve výši 70 000,- Kč; 

 
6. J. a R.H. na částečnou výměnu dřevěných oken objektu Prostějovská č.p. 184, ležícího na 

pozemcích p.č. 193,194, k.ú. Předmostí, ve výši 70 000,- Kč. 
 

2569/63/7/2009 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce MHD v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje v souladu s § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

(zákon o veřejných zakázkách) zadávací dokumentaci k veřejné zakázce - MHD v Přerově. 
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu systému městské hromadné dopravy města 
Přerov, a to v souladu s dopravním úřadem schválenými licencemi, při zachování kontinuity 
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začlenění provozu v rámci IDSOK (Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje) a 
respektování platného nařízení města o maximálních cenách. 

 
2. schvaluje v souladu s § 146 zákona o veřejných zakázkách oznámení o zakázce v souladu      

s ustanovením § 27 zákona o veřejných zakázkách otevřeným řízením. 
 

2570/63/7/2009 Odpověď na petici občanů města Přerova ve věci nesouhlasu se 
záměrem města Přerova o převedení pozemků na ul. Kratochvílova a 
Komenského 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí odpověď na petici občanů města Přerova ve věci 
nesouhlasu se záměrem města Přerova o převedení pozemků na ul. Kratochvílova a Komenského. 

 

V Přerově dne 10.6.2009 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Lajtoch 
                    primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Ivo Kropáč 
                   člen Rady města Přerova 

 


