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USNESENÍ z 65. schůze Rady města Přerova konané dne 24. 6. 2009 

 

2573/65/1/2009 Program 65. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 65. schůze Rady města Přerova konané dne 24. června 2009 
 
2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze Rady města 

Přerova. 
 

2574/65/2/2009 Kontrola usnesení - uzavření dodatku č. 26 ke smlouvě o běžném účtu   

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření dodatku č. 26 ke Smlouvě o běžném účtu 
v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené organizace mezi statutárním městem Přerov a 
Českou spořitelnou, a. s., Budějovická 1518/13b, 140 00  Praha 4, IČ 45244782.  

 

2575/65/3/2009 Regulační plán 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí , že návrh pořízení regulačního plánu tak, jak byl 
předložen na jednání zastupitelstva města dne 13.10.2008, nelze akceptovat z důvodu nesplněných 
legislativních podmínek, zejména ustanovení § 61 odst. 2 a § 64 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a podle důvodové zprávy tohoto návrhu 
usnesení. 

 

2576/65/3/2009 Informační a orientační systém projektu "Vytvoření a společné 
označení městských turistických tras" - schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky na provedení a obstarání veškerých prací a služeb nutných 

k dodání informačního a orientačního systému projektu "Vytvoření a společné označení 
městských turistických tras - společný turistický produkt polsko-českého pohraničí" 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. HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o., Česká Třebová   15028101 
 2. DARUMA spol. s r.o., Plzeň                            16736842 
 3. SIACITY s.r.o., Liberec                  27291545 
 4. KARIM, spol. s r.o., Hulín                                          45477213 
 5. mmcité a.s., Bílovice       25330781 
 6. BULLDOG - orientační systémy s.r.o., Praha    26157527 
 7. Urbania, s.r.o., Moravany       26242826 
             8.  PROST - orientační systémy s.r.o., Velichovky, Náchod   25959107 
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3. ustanovuje dle § 71, 74 zákona komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a 
hodnocení nabídek ve složení:    

 
 Členové komise 
 
 Mgr. Elena Grambličková 
 Mgr. Josef Kulíšek 
 Ing. Hana Mikulová 
 Mgr. Miroslava Švástová 
 Ing. Olga Krčmová 
 Ing. Jana Císařová 
 Zdeněk Daněk 
 Ing. Václav Kolář 

 

2577/65/3/2009 Rekonstrukce Tyršova mostu –  pověření zadavatelskou činností 

Rada města Přerova po projednání pověřuje společnost Allowance s.r.o., se sídlem Korunní 104, 
Praha Vinohrady, IČ: 261 40 136 k provedení zadavatelských činností dle zákona č. 137/2006 Sb.       
o veřejných zakázkách pro výběr dodavatele na realizaci rekonstrukce Tyršova mostu v Přerově.  

 

2578/65/3/2009 Kanalizace Kozlovice SO 03 Výtlak-schválení nejvýhodnější nabídky 

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

o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci veškerých prací a dodávek nutných k úplnému 
zabezpečení uložení části výtlaku  kanalizace  z Kozlovic do komunikace II/434, před opravou 
silnice. Nejvýhodnější nabídka  byla předložena od společnosti EUROVIA CS a.s.                 
IČ 452 74 924, Louky 330, Zlín s nabídkovou cenou 638 794,- Kč (760 165,-Kč vč. DPH), 
termínem plnění 12 dnů a smluvní pokutou za nedodržení termínu plnění ve výši 0,35%          
z celkového objemu prací za každý den prodlení. 

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

EUROVIA CS a.s., IČ 452 74 924, Louky 330, Zlín  s cenou 638 794,-Kč (760 165,- Kč 
včetně DPH )  

 
3. konstatuje že rozhodnutí  pod bodem č.1 a č.2 nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

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

2579/65/3/2009 Generální dodavatel žádostí o dotace - schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje v souladu s ustanovením §27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) oznámení o zakázce otevřeného řízení - výzvu k podání nabídky na dodavatele žádostí 
o dotace z EU na projekty města v programovacím období 2007-2013, 

 
2. schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na generálního dodavatele žádostí o dotace   

z EU na projekty města v programovacím období 2007-2013 v souladu s ustanovením § 27 
zákona otevřeným řízením, 

 
3. ustanovuje dle § 59,71 a 74  zákona komisi pro posouzení kvalifikace, komisi pro otevírání 

obálek a komisi pro hodnocení nabídek ve složení: 
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Členové komise Náhradníci komise 
Mgr. Josef Kulíšek Ing. Jaroslav Čermák 
Václav Zatloukal Radek Pospíšilík 
Ing. Pavel Gala  Ing. Miroslava Machurová 
Ing. Hana Mikulová  Ing. Jiřina Vaškových 
Bc. Ivo Kropáč  Ing. Jiří Bakalík 

 

2580/65/4/2009 Rozpočtové opatření č. 10 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 

2581/65/5/2009 Centrum sportu při Školním sportovním klubu při Základní škole 
Přerov, Svisle 13 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí zřízení Centra sportu při Školním sportovním klubu při Základní škole 

Přerov, Svisle 13 
 
2. schvaluje bezúplatné využívání venkovních sportovišť, tělocvičen a nebytových prostor 

Základní školy Přerov, Svisle 13 včetně vybavení pro potřeby Centra sportu.  
 

2582/65/5/2009 Přijetí nepeněžitých darů a peněžitých darů účelově určených 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem 
ve vazbě na novelu zákona č. 250/2000 Sb.  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru a peněžitého daru účelově 
určeného do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy 
důvodové zprávy, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2583/65/5/2009 Mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům základních a mateřských škol 

zřízených statutárním městem Přerov v  rozsahu uvedeném v  důvodové zprávě. Mimořádné 
odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených 
uvedeným organizacím na rok 2009 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého 
kraje a v rámci vyhlášeného rozvojového programu MŠMT „Zvýšení nenárokových složek 
platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich 
práce“. 

 
2. schvaluje návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce Zařízení školního stravování 

Přerov, Kratochvílova 30 paní Haně Ondrášové v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 
Mimořádná odměna bude vyplacena z  prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové 
organizaci na rok 2009. 

 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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2584/65/5/2009 Hřiště při Základní škole Přerov, Želatovská 8  

Rada města Přerova po projednání 
 
1. schvaluje program zpřístupnění hřiště při Základní škole Přerov, Želatovská 8 veřejnosti       

ve variantě II. 
 
2. schvaluje pro rok 2009 stanovení výše úhrad pro veřejnost dle důvodové zprávy za užívání 

hřiště při Základní škole Přerov, Želatovská 8. 
 
3. ukládá vedoucímu Odboru rozvoje Ing. Pavlu Galovi bezodkladně zajistit zpřístupnění hřiště 

ZŠ Přerov, Želatovská 8 veřejnosti. 
 

2585/65/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.12 v domě č. p. 2293  
v  Přerově, Kainarova  č.o.12, s paní M.K. 

 

2586/65/5/2009 Organizování institutu veřejné služby 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje organizování veřejné služby v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci          

v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů včetně úhrady nákladů za pojištění osob          
od 1. 7. 2009 

 
2. schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby mezi statutárním 

městem Přerov a poskytovateli veřejné služby tj.:  
 

− Českým červeným křížem, oblastním spolkem ČČK Přerov,  se sídlem Přerov, U Bečvy 1,                       
IČ 49558561 

− Armádou spásy v České republice, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, IČ 40613411 
− Domovní správou města Přerova,  se sídlem Přerov, Blahoslavova 3, IČ 47184728 
− Oblastní charitou Přerov,  se sídlem Přerov I - Město, 9. května 1925/82, IČ 45180270 
− Technickými službami města Přerova, s.r.o.,  se sídlem Přerov, Na Hrázi 3165/17,                  

IČ 27841090 
 
3. pověřuje Bc. Janu Žouželkovou, vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví, s účinností    

od 1.7.2009 uzavíráním smluv o výkonu veřejné služby podle § 18a zákona č. 111/2006 Sb.,         
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

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

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

4357 15 Domovy (DD Hranice) 210,0 -15,0 195,0 
4341 15 Sociální pomoc osobám v hmotné 

nouzi a občanům sociálně 
nepřizpůsobivým 

0,0 +15,0 15,0 
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5. ukládá odboru majetku uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku 
nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena. 

Kontrolní termín: 01.07.2009 

 

2587/65/5/2009 Poskytnutí služby - příprava stravy v Domově pro seniory Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí služby - přípravu stravy 
v Domově pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov mezi příspěvkovou  organizaci Sociální  služby města 
Přerova, IČ: 49558854, se sídlem Přerov I. - Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02 jako odběratelem a 
příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování Přerov, IČ: 49558277, se sídlem Přerov I. - 
Město, Kratochvílova 30, PSČ 750 02 jako dodavatelem v souhrnné ceně do 1 999. 999,00 Kč ( bez 
DPH ). 
Podmínkou uzavření smlouvy na poskytnutí služby - přípravu stravy je uzavření smlouvy o  výpůjčce 
části  nebytových   prostor  v  objektu občanské  vybavenosti  č.p. 3217 ( Domov pro seniory, 
Kabelíkova 14a ) příslušného k části obce Přerov I - Město na pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov a 
movitých věcí mezi příspěvkovou  organizaci Sociální  služby města Přerova, IČ 49558854, se sídlem 
Přerov I. - Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02 jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Zařízení 
školního stravování Přerov, IČ 49558277, se sídlem Přerov I. - Město, Kratochvílova 30, PSČ 750 02 
jako výpůjčitelem.   

 

2588/65/5/2009 Výpůjčka nemovitých a movitých věcí svěřených do správy 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor    
o celkové výměře 230,92 m2 situovaných v I. PP a I. NP objektu občanské vybavenosti č.p. 3217         
(Domov pro seniory, Kabelíkova 14a) příslušného k části obce Přerov I - Město na pozemku            
p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov a movitých věcí uvedených v příloze  mezi příspěvkovou  organizaci 
Sociální  služby města Přerova, IČ 49558854, se sídlem Přerov I. - Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 
02 jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování Přerov, IČ 49558277, se 
sídlem Přerov I. - Město, Kratochvílova 30, PSČ 750 02 jako výpůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Jejím účelem bude poskytování služeb - 
příprava stravy a provozování bufetu.   
Podmínkou uzavření smlouvy o výpůjčce je uzavření smlouvy na poskytnutí služby spočívající           
v přípravě stravy v  Domově pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov mezi příspěvkovou organizací 
Služby města Přerova, IČ: 49558854, se sídlem Přerov I. - Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02 jako 
odběratelem služby a příspěvkovou organizací Zařízení školního   stravování,   IČ:  49558277,           
se   sídlem  Přerov I. - Město,  Kratochvílova 30,  PSČ 750 02  jako dodavatelem služby. 

 

2589/65/6/2009 Záměr statutárního města Přerova –  úplatný převod/výpůjčka 
nemovité věci v  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
737 v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod pozemku p.č. 737 ost.pl. o výměře 116 m2 v k.ú. Penčičky 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části pozemku p.č. 737 ost.pl.              

o výměře cca 70 m2 v k.ú.Penčičky 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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2590/65/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku  statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 930 v k.ú. 
Henčlov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný  převod 
pozemku p.č. 930 v k.ú. Henčlov. 

 

2591/65/6/2009 Záměr statutárního města Přerova úplatný  převod nemovitých věcí    
z majetku  statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 356  v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  neschválit  záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 356  zast. pl. zbořeniště o výměře 56 m²     
v k.ú. Přerov.  

 

2592/65/6/2009 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých věcí                  
z majetku  statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 2573/1        
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o  ukončení nájemního vztahu - části  pozemku    p.č.  2573/1  

zahrada  o  výměře    260  m2  v k.ú. Přerov, vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne  
25.9.2002 ve znění dodatku č. 1  ze dne 27.32003 a  dodatku č. 2. ze dne 17.12.2003 mezi 
Statutárním městem  Přerovem  jako pronajímatelem a Ing. K.K. jako nájemcem k 31.12.2009.  

 
2. schvaluje  záměr   statutárního města Přerova – nájem pozemku   p.č. 2573/1 zahrada             

o výměře 260 m2 v k.ú. Přerov,  ve vlastnictví statutárního města  Přerova. 
 

 

2593/65/6/2009 Záměr statutárního města Přerova –  nájem nemovitých věcí                
v majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5001, p.č. 
4926/6, p.č. 4969/1 a p.č. 4971/1 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem částí 
pozemků v k.ú. Přerov p.č. 5001 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4926/6 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4969/1 
ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4971/1 ost.pl. o výměře 1 m2. 

 

2594/65/6/2009 Záměr statutárního města Přerova –  úplatný převod nemovité věci      
z  majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 505/2         
v k.ú.Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 
pozemku p.č. 505/2 ost.pl.  o výměře 144 m2 v k.ú. Lověšice u Př. 

 

2595/65/6/2009 Záměr statutárního města Přerova –  úplatný převod nemovitých věcí 
z  majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 7155 a p.č. 7156 
oba v k.ú.Přerov 
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Rada města Přerova po projednání  schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
pozemků p.č. 7155 zahrada o výměře 6 m2 a p.č. 7156 zahrada o výměře 12 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

2596/65/6/2009 Záměr statutárního města Přerova –  výpůjčka nemovité věci                
z  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 403                    
v k.ú.Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku pozemku 
p.č. 403 zahrada o výměře 24979 m2 v k.ú. Předmostí. 

 
2597/65/6/2009 Záměr statutárního města Přerova : 

-  úplatný převod nemovitých věcí z  majetku statutárního města 
Přerova -   pozemků p.č. 4112/4, p.č. 6590/39, p.č. 6590/41, p.č. 
6590/43, p.č. 6590/50, p.č. 6590/51, p.č. 6590/52, p.č. 6590/58, vše      
v k.ú. Přerov  
- směna nemovitých věcí - části pozemků p.č. 6590/49, p.č. 6590/57   
v majetku statutárního města Přerova za části pozemků p.č. 6590/1, 
p.č. 6590/45, vše v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova : 
 
-    úplatný převod nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova -   pozemků p.č. 4112/4 
zast. plocha a nádvoří o výměře 111 m², p.č.  6590/39 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m²  , p.č. 
6590/41 zast. plocha a nádvoří o výměře 7 m²  , p.č. 6590/43, zast. plocha a nádvoří o  výměře 14 m²,  
p.č. 6590/50 zast. plocha a nádvoří o výměře 85 m² - id. spoluvlastnický  podíl 9/10, p.č. 6590/51 ost.  
plocha  o výměře 63 m² - id. spoluvlastnický podíl 9/10, p.č. 6590/52  zahrada  o výměře 15  m² - id. 
spoluvlastnický podíl 9/10, p.č. 6590/58 ost. plocha  o výměře 27 m²  , vše v k.ú. Přerov;  
 
-    směnu nemovitých věcí - části pozemků p.č. 6590/49 zahrada o výměře cca 100 m² -   
id.spoluvlastnický podíl 9/10, p.č. 6590/57 ost. plocha o výměře cca 80 m², oba  v majetku statutárního 
města Přerova za části pozemků p.č. 6590/1 ost. plocha o výměře cca 70 m², p.č. 6590/45 zahrada        
o výměře cca 80 m², vše v k.ú. Přerov.   

 

2598/65/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí                  
v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu části svého usnesení č. 1624/41/6/2008                      
z 41. Rady města Přerova, konané dne 10.9.2008 tak, že 
 
text: 
 
"schvaluje záměr statutárního města Přerova převod pozemků p.č. 989 ost. plocha o výměře 1570 m2,  
p.č.990   ost. plocha o výměře 1097 m²  a budovu č.p. 1457 na  pozemku p.č.  988 o výměře 1022 m², 
vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního  města Přerova do vlastnictví žadatele (Společnost 
TRINOM s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Tovačovská 11a a společnost PEMAP s.r.o., se sídlem , 
Přerov I-Město, Na Hrázi č. 60)" 
 
se nahrazuje textem: 
 
" schvaluje záměr statutárního města Přerova -úplatný převod částí pozemků p.č. 989 ost. plocha          
o výměře  1508 m2 , p.č.990   ost. plocha o výměře   898 m², p.č. 988 zast. plocha a nádvoří o výměře 
1022 m2 a  budovu č.p. 1457 na  pozemku p.č.  988, příslušnou k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. 
Přerov  z vlastnictví statutárního  města Přerova" . 
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2599/65/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – prodej 22 bytových jednotek do 
vlastnictví jiných zájemců 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova na úplatný převod – 
prodej: 
 
1. bytové jednotky č. 2701/1 v objektu bydlení č.p. 2700, 2701, příslušném pro část obce     
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/33 v k.ú. Přerov (Bohuslava Němce 9, 11) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 5196/33 v 
k.ú. Přerov ve výši 602/21846, 
 
2. bytové jednotky č. 240/37 v objektu bydlení č.p. 240, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov ve 
výši 5580/517135, 
 
3. bytové jednotky č. 240/72 v objektu bydlení č.p. 240, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov ve 
výši 5672/517135, 
 
4. bytové jednotky č. 486/2 v objektu bydlení č.p. 484, 486, 487, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město, na pozemcích p.č. 528/2, 529/7 vše v k.ú. Přerov (Čapky Drahlovského 22, 24 a Bratrská 
36) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení ve výši 
180/15263, 
 
5. bytové jednotky č. 25/17 v objektu bydlení č.p. 24, 25, příslušném pro část obce Přerov II – 
Předmostí, na pozemku p.č. 707 v k.ú. Předmostí (Dr. Milady Horákové 9, 11) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 707 v k.ú. 
Předmostí ve výši 8347/276884, 
 
6. bytové jednotky č. 2689/6 v objektu bydlení č.p. 2688, 2689, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město, na pozemku p.č. 5196/13 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 10, 12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 5196/13 v 
k.ú. Přerov ve výši 5026/214744, 
 
7. bytové jednotky č. 49/3 v objektu bydlení č.p. 49, příslušném pro část obce Přerov II – 
Předmostí, na pozemku p.č. 746 v k.ú. Předmostí (Hranická 13) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 746 v k.ú. Předmostí ve výši 
6146/137678, 
 
8. bytové jednotky č. 46/15 v objektu bydlení č.p. 45, 46, příslušném pro část obce Přerov II – 
Předmostí, na pozemku p.č. 740 v k.ú. Předmostí (Hranická 1, 3) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 740 v k.ú. Předmostí ve výši 
6700/276189, 
 
9. bytové jednotky č. 46/19 v objektu bydlení č.p. 45, 46, příslušném pro část obce Přerov II – 
Předmostí, na pozemku p.č. 740 v k.ú. Předmostí (Hranická 1, 3) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 740 v k.ú. Předmostí ve výši 
4276/276189, 
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10. bytové jednotky č. 46/20 v objektu bydlení č.p. 45, 46, příslušném pro část obce Přerov II – 
Předmostí, na pozemku p.č. 740 v k.ú. Předmostí (Hranická 1, 3) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 740 v k.ú. Předmostí ve výši 
6700/276189, 
 
11. bytové jednotky č. 47/23 v objektu bydlení č.p. 47, příslušném pro část obce Přerov II – 
Předmostí, na pozemku p.č. 742 v k.ú. Předmostí (Hranická 5) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 742 v k.ú. Předmostí ve výši 
6700/138091, 
 
12. bytové jednotky č. 1097/1 v objektu bydlení č.p. 1097, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 902 v k.ú. Přerov (Husova 10) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 902 v k.ú. Přerov ve výši 501/14022, 
 
13. bytové jednotky č. 193/11 v objektu bydlení č.p. 192, 193, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 6, 8) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov ve výši 
432/17619, 
 
14. bytové jednotky č. 1956/3 v objektu bydlení č.p. 1956, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 1) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 3346/14 v 
k.ú. Přerov ve výši 6225/133875, 
 
15. bytové jednotky č. 2004/4 v objektu bydlení č.p. 2004, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 3467 v k.ú. Přerov (nábř. Dr. E. Beneše 13) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 3467 
v k.ú. Přerov ve výši 1097/8692, 
 
16. bytové jednotky č. 2284/6 v objektu bydlení č.p. 2284, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 1362 v k.ú. Přerov (Nerudova 12) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 1362 v k.ú. Přerov ve výši 
756/5839, 
 
17. bytové jednotky č. 146/8 v objektu bydlení č.p. 146, 162, příslušném pro část obce Přerov II – 
Předmostí, na pozemku p.č. 719 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 18, 20) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 719 v k.ú. 
Předmostí ve výši 6812/281074, 
 
18. bytové jednotky č. 146/13 v objektu bydlení č.p. 146, 162, příslušném pro část obce Přerov II 
– Předmostí, na pozemku p.č. 719 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 18, 20) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 719 v k.ú. 
Předmostí ve výši 4354/281074, 
 
19. bytové jednotky č. 146/22 v objektu bydlení č.p. 146, 162, příslušném pro část obce Přerov II 
– Předmostí, na pozemku p.č. 719 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 18, 20) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 719 v k.ú. 
Předmostí ve výši 4354/281074, 
 
20. bytové jednotky č. 162/19 v objektu bydlení č.p. 146, 162, příslušném pro část obce Přerov II 
– Předmostí, na pozemku p.č. 719 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 18, 20) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 719 v k.ú. 
Předmostí ve výši 4354/281074, 
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21. bytové jednotky č. 162/23 v objektu bydlení č.p. 146, 162, příslušném pro část obce Přerov II 
– Předmostí, na pozemku p.č. 719 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 18, 20) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 719 v k.ú. 
Předmostí ve výši 6812/281074, 
 
22. bytové jednotky č. 51/11 v objektu bydlení č.p. 51, 52, příslušném pro část obce Přerov II – 
Předmostí, na pozemku p.č. 718 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 22, 24) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 718 v k.ú. 
Předmostí ve výši 6838/282002, 
 
 formou výběrového řízení - aukce do vlastnictví jiných zájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 
Sb. v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném 
znění, kdy vyvolávací cena pro aukci bude určena ve výši 90 % ceny bytu v místě a čase obvyklé, 
stanovené znaleckým posudkem. 

 

2600/65/6/2009 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemků p.č. 2657/20 ost. plocha o výměře 177 m2, p.č. 2655/6 ost. plocha o výměře 556 m2 a 
pozemek ve zjednodušené evidenci, původ grafický příděl p.č. 2655 o výměře 1161 m2, vše v k.ú. 
Přerov z vlastnictví Genoservis, a.s. se sídlem Olomouc, Neředín, Jožky Jabůrkové 560/1,                  
IČ 47151609 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1 018 370,- Kč (cena       
v místě a čase obvyklá) t.j. 537,20 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavních práv   
k předmětným pozemkům v katastru nemovitostí. 

 

2601/65/6/2009 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  směnu 
části pozemků  p.č.4394/67 ost. plocha označeného dle geometrického plánu č. 3713-158/2007 jako díl 
"f" o výměře 72 m2, p.č. 4507/2  zahrada o výměře 30 m2, p.č. 5108/5 ost.plocha, označeného dle 
geometrického plánu č. 3713-158/2007 jako díl "c"  o výměře 220 m2  a díl "a" o výměře  122 m2 vše 
v k.ú.Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova   za části pozemků  p.č. 5106/2  ost. plocha          
o výměře 135 m2, p.č. 5106/3  ost.plocha o výměře 38 m2, p.č. 4519/4 ost.plocha označeného dle 
geometrického plánu č. 3713-158/2007  jako díl "h" o výměře 51 m2 a jako díl "j" o výměře 152 m2 ,  
p.č. 4519/5 ost.plocha  označeného dle geometrického plánu č. 3713-158/2007 jako díl "i" o výměře  
118 m2 vše v k.ú. Přerov ve společném jmění manželů P. a M.K. Směna pozemků bude realizována s 
doplatkem rozdílu ceny směňovaných pozemků ve výši 196 190,- Kč ve prospěch manželů Pavla a 
Marty Konvičkových. 

 

2602/65/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 100, příslušnému k části 
obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 456 v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke  smlouvě na nájem nebytových 
prostor v objektu k bydlení č.p. 100, příslušnému k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 456 
v  k.ú. Přerov ze dne 27. 3. 2006 ve znění dodatků, uzavřené mezi městem Přerovem, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a paní Zdeňkou Novákovou, bytem Přerov II – 
Předmostí, Pod skalkou 2, IČ: 73874523 a Miroslavou Tomaníkovou, bytem Přerov I - Město, Osmek 
5, IČ: 7387453 jako nájemcem. 
Dodatkem se mění původní nájemce   Zdeňka Nováková, bytem Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 2, 
IČ: 73874523 a Miroslava Tomaníková, bytem Přerov I - Město, Osmek 5, IČ: 73874531   na nového 
nájemce - Zdeňka Nováková, místo podnikání Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 89/2, IČ: 73874523. 



 11 

Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

2603/65/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 424, příslušnému k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke  smlouvě na nájem nebytových 
prostor v objektu bydlení č.p. 424, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 603     
ze dne 26. 2. 2001 ve znění dodatků uzavřené mezi městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou 
města Přerova, jako pronajímatelem a paní Alenou Konečnou, Přerov, nábř. Protifašistických 
bojovníků 27, IČ: 62295128, jako nájemcem. 
Dodatkem se mění původní účel nájmu - prodejna elektrického kabelového vytápění, prodej lahvového 
archivního a sudového vína a drobného baleného potravinářského zboží bez přímé konzumace na nový 
účel nájmu -  prodejna elektrického kabelového vytápění, prodej lahvového archivního a sudového 
vína a drobného baleného potravinářského zboží bez přímé konzumace, prodej drobných 
dřevovýrobků a hobby výrobků.  
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

2604/65/6/2009 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 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 a 
dodatku č.2 ze dne 31.3.2009, kterým se z předmětu nájmu s účinností od 14.4.2009 vypouští movité 
věci uvedené v důvodové zprávě. Předmětem dodatku bude závazek pronajímatele vrátit nájemci 
přeplatek nájemného ve výši 955.717,55 Kč včetně DPH. V jiném se text nájemní smlouvy nemění. 
 
2. schvaluje uzavření dodatku č.4 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, 
dodatku č.2 ze dne 22.12.2008 a dodatku č.3 ze dne 31.3.2009, kterým se z předmětu nájmu s 
účinností od 27.4.2009 vypouští budova č.p.3165, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na 
pozemku p.č.6577/177, jiná stavba bez čp/če na p.č.6577/183, jiná stavba bez čp/če na p.č.6577/175, 
garáž bez čp/če na p.č.6577/176, jiná stavba bez čp/če na p.č.6577/184 a pozemky p.č.6577/175 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1.152 m2, p.č.6577/176 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
871 m2 a p.č.6577/184 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 143 m2, vše v k.ú.Přerov. Předmětem 
dodatku bude závazek pronajímatele vrátit nájemci přeplatek nájemného ve výši 60.812,57 Kč včetně 
DPH. V jiném se text nájemní smlouvy nemění. 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o.,            
IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02. Soupis movitých věcí jako 
předmět nájmu je s ohledem na jeho rozsah uveden v důvodové zprávě. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou od 1.7.2009 do 31.12.2009, s tím, že nájemné bude činit 267.607,12 Kč 
navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu pro provozování podnikatelských 
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činností nájemce, které jsou uvedeny ve společenské smlouvě nájemce a zapsány jako předmět 
podnikání nájemce v obchodním rejstříku.  
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., 
IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, a to: 
 
I. Areál zahradnictví Michalov, vše v katastrálním území Přerov: 
a)  část pozemku p.č.6846/1 o výměře 4.517 m² (zahrada)                  
     část pozemku p.č.6846/3 o výměře 305 m² (zast. pl. a nádvoří)  
     část pozemku p.č.6846/4 o výměře 891 m² (zast. pl. a nádvoří) 
     pozemek p.č.6846/2 o výměře 446 m² (zast. pl. a nádvoří)  
     pozemek p.č.6846/5 o výměře 331 m² (zast. pl. a nádvoří)  
     pozemek p.č.6846/6 o výměře 446 m² (zast. pl. a nádvoří)  
     pozemek p.č.6846/7 o výměře 641 m² (zast. pl. a nádvoří)  
   
b)  část pozemku p.č.4730/1 o výměře 3.585 m² (ost. plocha)             
     pozemek p.č.4728/1 o výměře 130 m² (zast. pl. a nádvoří)  
     pozemek p.č.4728/2 o výměře 148 m² (zast. pl. a nádvoří)  
     pozemek p.č.4728/3 o výměře 871 m² (zast. pl. a nádvoří)  
     pozemek p.č.4730/2 o výměře 136 m² (zast. pl. a nádvoří)  
  
c)  budovy včetně všech součástí a příslušenství: 
      budova bez čp/če (objekt občanského vybavení) postavená na pozemku p.č.6846/2        
      budova č.p.715 postavená na pozemku p.č. 4728/1    
      budova (zemědělská stavba) bez čp/če postavená na pozemku p.č.4728/2        
      budova (objekt občanského vybavení) bez čp/če postavená na pozemku p.č.4730/2  
                
II. Útulek pro zví řata, vše v katastrálním území Přerov: 
a) pozemek p.č.6607 o výměře 3.973 m² (ostatní plocha)           
    pozemek p.č.6604 o výměře 2.163 m² (ostatní plocha)            
    pozemek p.č.6603/2 o výměře 30 m² (zast. pl. a nádvoří)      
    pozemek p.č.6603/1 o výměře 1.963 m² (zahrada)                     
                 
b) budovy včetně všech součástí a příslušenství: 
    budova technické vybavenosti (útulek pro zvířata) postavená na pozemcích p.č.6607 a p.č.6604 
(dosud nezapsaná v katastru nemovitostí)   
    budova č.e.311 postavená na pozemku p.č.6603/2                                    
                 
III. H řbitov, vše v katastrálním území Přerov:     
a) pozemek p.č.1873/8 o výměře 1.320 m² (zast. pl. a nádvoří)      
    pozemek p.č.1873/7 o výměře  2.130 m² (zast. pl. a nádvoří)      
    pozemek p.č.1873/23 o výměře 105 m² (zast. pl. a nádvoří)       
    pozemek p.č.1873/26 o výměře 32 m² (zast. pl. a nádvoří)     
    pozemek p.č.1873/27 o výměře 29 m² (zast. pl. a nádvoří)     
    pozemek p.č.1872 o výměře 190 m² (zast. pl. a nádvoří)     
    pozemek p.č.1873/4 o výměře 183 m² (zast. pl. a nádvoří)     
 
b) budovy včetně všech součástí a příslušenství: 
    budova č.p.2857 (obřadní síň) postavená na pozemku p.č.1873/8                                 
    budova č.p.709 (budova technické vybavenosti, garáže a vazárna květin) postavená na pozemku  
p.č.1873/7             
    budova bez čp/če (objekt občanské vybavenosti – prodejna květin) postavená na pozemku 
p.č.1873/4 
    budova bez čp/če (stavba občanské vybavenosti) postavená na pozemku p.č.1873/23 
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    budova bez čp/če (garáž) postavená na pozemku p.č.1873/26 
    budova bez čp/če (garáž) postavená na pozemku p.č.1873/27 
    budova č.p.816 (budova technické vybavenosti) postavená na pozemku p.č.1872 
                                 
IV. Skládka Žeravice, v katastrálním území Žeravice a Čekyně: 
a) pozemek p.č.1537/1 o výměře 2.216 m² (orná půda)                   
    pozemek p.č.1537/2 o výměře 17 m² (ostatní plocha)             
    pozemek p.č.1537/3 o výměře 102 m² (ostatní plocha)             
    pozemek p.č.1537/4 o výměře 212 m² (orná půda)                   
    pozemek p.č.1535 o výměře 380 m² (ostatní plocha)            
    pozemek p.č.1538/1 o výměře 20.816 m² (orná půda) 
    pozemek p.č.1538/2 o výměře 11.797 m² (ostatní plocha) 
    pozemek p.č.1538/4 o výměře 6.020 m² (orná půda) 
    pozemek p.č.1538/6 o výměře 1.011 m² (orná půda)                   
    pozemek p.č.1538/7 o výměře 1.655 m² (ostaní plocha)  
    pozemek p.č.1538/8 o výměře 1.850 m² (orná půda) 
    pozemek p.č.1538/9 o výměře 5.436 m² (ostatní plocha) 
    pozemek p.č.1538/10 o výměře 838 m² (ostatní plocha), vše v k.ú. Žeravice, 
 
b) pozemek p.č. 1222 o výměře 6.250 m² v k.ú. Čekyně                
 
c) budovy včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú.Žeravice: 
    budova bez čp/če (třídírna komunálního odpadu) postavená na pozemku p.č.1538/9 (dosud 
nezapsaná v katastru nemovitostí)                                                                       
    budova bez čp/če (vrátnice) postavená na pozemcích p.č.1535, p.č.1538/10 a p.č.1538/2 (dosud 
nezapsaná v katastru nemovitostí) 
    budova bez čp/če (garáž) postavená na pozemcích p.č.1538/1 a p.č.1538/10 (dosud nezapsaná         
v katastru nemovitostí) 
                                                                                                                 
V. Areál Technických služeb města Přerova, s.r.o., vše v katastrálním území Přerov: 
a) pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový polán nebo jiný podklad (GP) p.č.       
6580 o výměře 2.500 m²                                                         
    pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový polán nebo jiný podklad (GP)  p.č. 
6581 o výměře 50 m²                            
    pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový polán nebo jiný podklad (GP)  p.č. 
6577/1 o výměře 8.500 m²                    
    pozemek p.č.6577/178 o výměře 178 m² (zast. pl. a nádvoří)     
    pozemek p.č.6577/119 o výměře 19 m² (zast. pl. a nádvoří)     
                   
b) budovy včetně všech součástí a příslušenství: 
    budova bez čp/če (jiná stavba – technická vybavenost) na pozemku p.č.6577/178  
    budova bez čp/če (garáž) na pozemku p.č.6577/123                                            
                    
VI. Veřejná WC, vše v katastrálním území Přerov: 
nám. Žerotínovo - jiný nebytový prostor č.641/103 v objektu bydlení čp. 641, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č.78 (zast.pl.a nádvoří) o výměře 506 m2 a podíl id. 
1701/137821 na společných částech budovy č.p.641 a pozemku p.č.78       
  
VII. Tržní místa:  
Čechova ul. (u OD Prior)  10 míst na pozemcích p.č.1961/1 a p.č.1961/2 
Žerotínovo nám.                 8 míst na pozemku p.č.4996/1 
Velká Dlážka                      6 míst na pozemku p.č.4293/1 
U výstaviště                        4 místa na pozemku p.č.4394/1 
Trávník                               5 míst na pozemku p.č.2883/1 
Vaňkova                              4 místa na pozemku p.č.2787/1 



 14 

9. května                             2 místa na pozemku p.č.5734/1 
9. května (u hřbitova)         3 místa na pozemku p.č.5307/359 
 
VIII. Parkovišt ě: 
Kratochvílova (u Přerovanky)   40 míst na pozemku p.č.117/2  
Kratochvílova (u SMP)             14 míst na pozemku p.č.40/1 
Kratochvílova                            12 míst na pozemku p.č.4928 
Nám. TGM                             51 míst na pozemku p.č.4923 
Jateční                                 18 míst na pozemku p.č.4951/3 
Na Marku                             14 míst na pozemku p.č.4955 
Horní náměstí                       29 míst na pozemku p.č.4997 
Husova                                 20 míst na pozemku p.č.4964 
Nám. přer.povst.                 54 míst na pozemku p.č.2155/1 
Žerotínovo nám.                 96 míst na pozemku p.č.4996/1. 
 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 29 dní s tím, že nájemné bude činit 792.729,50 Kč  
navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu pro provozování podnikatelských 
činností nájemce, které jsou uvedeny ve společenské smlouvě nájemce a zapsány jako předmět 
podnikání nájemce v obchodním rejstříku. 
 
5. schvaluje následující úpravy rozpočtu 
 
Příjmová část v tis.Kč 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 
úpravě 

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

10 214,0 -84,4 10 129,6 

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

4 856,0 -825,7 4 030,3 

 
Výdajová část v tis.Kč 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 
úpravě 

  Komunální služby a územní rozvoj j.n. 90 155,0 -910,1 89 244,9 
 

 

2605/65/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 1866, příslušnému k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě  na  nájem  
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p.1866, příslušnému k části obce Přerov I - Město,               
na pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44)  ze dne 15.3.2001 ve znění dodatků, uzavřené 
mezi Městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem               
a  panem Františkem Zabloudilem, bytem Bystřice pod Hostýnem, Za drahou 1393, IČ: 10589104, 
jako nájemcem.  
 Dodatkem se mění původní výše nájemného. Po dobu 1 roku od uzavření dodatku č. 5 se 
původní nájemné ve výši 201 540,- Kč/rok (t.j. 3 000,- Kč/m2/rok)    mění na nové nájemné ve výši 
100 770,- Kč/rok (t.j. 1 500,- Kč/m2/rok).  Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
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2606/65/6/2009 Nájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 829     
na pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4) 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor            

v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušnému k části obce Přerov I - Město,              
na pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov o výměře 63,82 m2, uzavřené dne 10. 10. 2007 mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a paní Martou Jandovou, místem 
podnikání Přerov I - Město, Seifertova 583/18, IČ:43541801, jako nájemcem. Nájemní 
smlouva bude skončena dohodou ke dni 31. 7. 2009. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova nájem - nebytových prostor v objektu občanské 

vybavenosti č.p. 829, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1981/16       
v k.ú. Přerov o výměře 63,82 m2 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 %). 

 

2607/65/6/2009 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 8. 6. 2005 na nájem objektu 
bydlení č.p. 1380 příslušného k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku 
p.č. 24, pozemků p.č. 24 a p.č. 25 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne            
8. 6. 2005 ve znění dodatku č. 1 na nájem objektu bydlení č.p. 1380 na pozemku p.č. 24, příslušného   
k části obce Přerov I - Město a pozemků p.č. 24, zast. pl. a nádvoří o výměře 1567 m2 a p.č. 25, ost. 
pl., sportoviště a rekreační plocha o výměře 1680 m2, vše v k.ú. Přerov, uzavřené mezi statutárním 
městem Přerov jako pronajímatelem a společností DELTA Morava, s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, 
Palackého 1380/19, IČ:60734540, jako nájemcem. Dodatkem č. 2 se mění znění čl. III., odst. 1. 
nájemní smlouvy tak, že text: 
 
"1. Nájem se sjednává na dobu určitou do 30.6.2015." 
 
se nahrazuje textem: 
 
"1. Nájem se sjednává na dobu určitou do 30.8.2019." 

 

2608/65/6/2009 Nájemní smlouva na nájem nemovitostí ve vlastnictví České republiky 
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – pozemku 
p.č.198 a části pozemku p.č.195 v k.ú.Žeravice  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku p.č.198 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 183 m2 a části pozemku p.č.195 (zahrada) o výměře 248 m2      
v k.ú.Žeravice mezi statutárním městem Přerov jako nájemcem a ČR - Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, jako 
pronajímatelem. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.7.2009 do doby převodu předmětu nájmu        
do vlastnictví nájemce, nejpozději do 29.6.2010 (tj. 364 dnů), za nájemné 25,-Kč/m2/rok                   
(tj. 10.745,-Kč). Účelem nájmu je úprava vzájemných vztahů pronajímatele a nájemce k předmětu 
nájmu do doby převodu předmětu nájmu do vlastnictví nájemce. Součástí nájemní smlouvy bude 
závazek statutárního města Přerova uhradit ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
úhradu za užívání předmětu nájmu bez právního důvodu v období od 1.7.2007 do 30.6.2009 ve výši 
25,-Kč/m2/rok (tj. 21.550,-Kč). 
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2609/65/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému     
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu na 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) o výměře 44,80 m2 na základě nájemní smlouvy ze dne 
15. 12. 2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 6. 2007 a dodatku č. 2 ze dne 12. 3. 2008, uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a panem Jiřím Hromkem, místem podnikání Trávník 
1315/28, 750 02 Přerov I – Město, IČ: 73069906, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude ukončena 
dohodou ke dni 30. 6. 2009.  

 

2610/65/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
budovy č.p. 3163, příslušné k části obce Přerov  I. - Město, na pozemku 
p.č. 4815 v k.ú. Přerov, budovy č.p. 3160, příslušné k části obce Přerov 
I. - M ěsto, na pozemku p.č. 4808/2, části pozemku p.č. 4808/2 a části 
budovy č.p. 3161, příslušné k části obce Přerov I.- Město, na pozemku 
p.č. 4808/1 vše v k.ú. Přerov, části pozemku p.č. 4811 vše v k.ú. Přerov 
a výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 4808/1 a části 
pozemku p.č. 4808/2 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 2178/54/6/2009 z 54. schůze konané dne 25.2.2009, kterým schválila záměr 

statutárního města Přerova -  nájem objektu občanské vybavenosti č.p. 3160, příslušnému k části 
obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 4808/2,  o výměře 267,55 m2, části pozemku p.č. 4811 o 
výměře 116,20 m2 a  části objektu občanské vybavenosti č.p. 3161,  příslušnému k části obce 
Přerov I. – Město, na pozemku p.č. 4808/1, o výměře  59 m2, vše v k.ú. Přerov  a vyhlášení 
výběrového řízení na nájem těchto prostor za podmínek uvedených v důvodové zprávě.   

 
2. ruší své usnesení č. 2407/60/6/2009 ze 60. schůze Rady města Přerova konané dne 29.4.2009, 

kterým schválila uzavření nájemní smlouvy na nájem objektu občanské vybavenosti č.p. 3160, 
příslušnému k části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 4808/2,  o výměře 267,55 m2, části 
pozemku p.č. 4811 o výměře 116,20 m2 a  části objektu občanské vybavenosti č.p. 3161,  
příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4808/1,  o výměře  59 m2,   vše v k.ú. 
Přerov (Bezručova ul.)   mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem  a panem Jiřím 
Suchánkem, místem podnikání Přerov I – Město,  Kozlovská 179/21, IČ: 43544053, jako 
nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Nájemné činí 86 000,- Kč/rok. Účelem nájmu je  provozování  restaurace. 

 
3. schvaluje záměr statutárního města Přerova výpůjčku pozemku p.č. 4808/2  zast. pl. o výměře  

248 m2 a části pozemku p.č. 4808/1 zast.pl. o výměře 75 m2 oba v k.ú. Přerov  
 
 
4.1 schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem budovy č.p. 3160, příslušné k části obce 

Přerov I.- Město, na pozemku p.č. 4808/2, části nebytových prostor v budově č.p. 3161, příslušné 
k části obce Přerov I. - Město, na pozemku p.č. 4808/1 (WC a umývárny o celkové výměře            
o výměře 59 m2) a části pozemku p.č. 4811 ost.pl. o výměře 116,2 m2 v k.ú. Přerov 

 
4.2 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  budovy č.p. 3160 , příslušné k části obce Přerov I.- 

Město, na pozemku p.č. 4808/2 zast. pl. v k.ú. Přerov, části nebytových prostor v budově č.p. 
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3161, příslušné k části obce Přerov I.- Město, na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. Přerov (WC a 
umývárny o celkové výměře o výměře 59 m2) a části pozemku p.č. 4811 o výměře 116,2 m2 v k.ú. 
Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní Jelenou Bednaříkovou, 
místem podnikání Přerov, Bayerova 4, IČ: 60789239 (jako nájemcem). Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 29 dnů.  Nájemné bude činit 7 167,- Kč. Účelem nájmu je provoz 
občerstvení a veřejných WC. 

 
4.3 schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 4808/2 zast.pl.o výměře 248 m2 a části 

pozemku p.č. 4808/1 zast.pl. o výměře 75 m2 vše v  k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov 
(jako půjčitelem) a paní Jelenou Bednaříkovou, místem podnikání Přerov, Bayerova 4,               
IČ: 60789239 (jako vypůjčitelem). Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů. Účelem 
výpůjčky je užívání pozemku pod pronajatými stavbami. 

 
5.1 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem budovy č.p. 3163, příslušné k části obce   Přerov I. 

- Město, na pozemku p.č. 4815 zast.pl. v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem) a paní Jelenou Bednaříkovou, místem podnikání Přerov, Bayerova 4,                 
IČ: 60789239 (jako nájemcem). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů.  
Nájemné bude činit 6.670,- Kč. Účelem nájmu je provoz půjčovny lodiček a sportovního náčiní. 

 
5.2 schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č.4815 zast.pl. o výměře 123 m² v k.ú. Přerov 

mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a paní Jelenou Bednaříkovou, místem 
podnikání Přerov, Bayerova 4, IČ: 60789239 (jako vypůjčitelem).Výpůjčka bude uzavřena na 
dobu určitou 29 dnů. Účelem výpůjčky je užívání pozemku pod pronajatými stavbami. 

 

2611/65/6/2009 Nájem nemovitých věcí  statutárním městem  Přerov - pozemku 
p.č.2697/1 a p.č. 2697/2 vše v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 2697/1 
ostatní plocha o výměře 200 m2 a pozemek p.č. 2697/2 zastavěná plocha o výměře 67 m2 vše v k.ú. 
Přerov mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo  
nábř. 42, Praha 2,  IČ. 69797111  jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na 
dobu určitou  od 1.7. 2009 do 29.6.2010  za roční úhradu  5 575,- Kč ( tj. 25,- Kč/m2/rok) do doby 
převodu vlastnického práva, nejdéle však do 29.6. 2010.  
Účelem nájmu je úprava  vzájemných vztahů  pronajímatele a nájemce do doby převodu předmětu 
nájmu na nového nabyvatele. Ujednáním v nájemní smlouvě se nájemce  zaváže  uhradit   
pronajímateli náhradu   za bezesmluvní užívání, náhrada za bezesmluvní užívání  a nájemné  za období 
od 1.7. 2007 do 29.6. 2010  bude činit   celkem 16 711,- Kč.  

 

2612/65/6/2009 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25. 8. 2005 na nájem objektu 
občanské vybavenosti č.p. 1381 příslušného k části obce Přerov I-
Město na pozemku p.č. 28 (Palackého 25, Přerov) a pozemku p.č. 28 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Přerov s Vysokou školou 
logistiky o.p.s. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25. 8. 
2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2007 na nájem objektu občanské vybavenosti č.p. 1381 
příslušného k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 28 a pozemku p.č. 28, vše v k.ú. Přerov, 
uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Vysokou školou logistiky o.p.s., se 
sídlem Přerov I-Město, Palackého 1381/25, IČ: 25875167, jako nájemcem. Dodatkem č. 2 se mění 
znění čl. IV. odst. 2. nájemní smlouvy tak, že text: 
 
"2. Tato smlouva může být ukončena výpovědí smluvních stran nejdříve po uplynutí deseti let            
od ukončení stavební akce,  na niž bude nájemci poskytnuta dotace ze státního rozpočtu (Program 
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298220). Nebude-li tato dotace nájemci poskytnuta nejpozději do 31.12.2008, lze tuto smlouvu 
ukončit výpovědí nejdříve po uplynutí šesti let od zahájení činnosti Vysoké školy logistiky o.p.s., nebo 
dohodou smluvních stran." 
 
se nahrazuje textem: 
 
" 2. Tato smlouva může být ukončena výpovědí smluvních stran nejdříve po uplynutí deseti let           
od ukončení stavební akce, v rámci níž bude objekt zpřístupněn pro hendikepované osoby, a to 
vybudováním výtahu. Na tuto stavební akci bude nájemci poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, 
Významného projektu kraje, případně na tuto akci vynaloží vlastní prostředky. 
Vysoká škola logistiky o.p.s. se zavazuje, že po uplynutí doby odpisování bude tato investice 
bezúplatně  převedena do majetku statutárního města Přerov (stavba včetně technologie). 
Nebudou-li stavební práce na tuto akci započaty do 31.12.2009, lze tuto smlouvu ukončit výpovědí 
nejdříve po uplynutí šesti let od zahájení činnosti Vysoké školy logistiky o.p.s., nebo dohodou 
smluvních stran." 

 

2613/65/6/2009 Dodatek k nájemní smlouvě se společností Teplo Přerov a.s. na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících 
sportovní areály – plavecký areál v Přerově, koupaliště Penčice a zimní 
stadion v Přerově  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 
30.4.2008 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Teplo Přerov a.s.,        
IČ 25391453, se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, jako nájemcem, ve znění dodatku č.1 ze dne 
1.12.2008, dodatku č.2 ze dne 8.1.2009 a dodatku č.3 ze dne 9.3.2009 a dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, 
na nájem nemovitých věcí tvořících sportovní areály - koupaliště Penčice v k.ú. Penčičky a plavecký 
areál Přerov a zimní stadion Přerov v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 5 se mění ustanovení čl. III odst. 1 
nájemní smlouvy tak, že se text:  
 
„Nájem se sjednává na dobu určitou do 30.4.2011 s výjimkou části nebytových prostor o výměře 
198,12 m2 ve stavbě občanského vybavení bez čp/če postavené na pozemku p.č.4327 v k.ú.Přerov a 
části nebytových prostor o výměře 48,93 m2 ve stavbě technického vybavení bez čp/če postavené na 
pozemcích p.č.4324, p.č.4327 a p.č.5099/1 v k.ú.Přerov, k nimž se sjednává nájem na dobu určitou do 
31.3.2017.“ 
 
nahrazuje textem: 
„Nájem se sjednává na dobu určitou do 31.12.2014 s výjimkou části nebytových prostor o výměře 
198,12 m2 ve stavbě občanského vybavení bez čp/če postavené na pozemku p.č.4327 v k.ú.Přerov a 
části nebytových prostor o výměře 48,93 m2 ve stavbě technického vybavení bez čp/če postavené na 
pozemcích p.č.4324, p.č.4327 a p.č.5099/1 v k.ú.Přerov, k nimž se sjednává nájem na dobu určitou do 
31.3.2017.“ 
 
Dodatkem č.5 se dále mění čl.VI odst. 1 nájemní smlouvy tak, že se text: 
„Cena nájemného je stanovena ve výši 3 600 000,-Kč ročně s tím, že v době od 1.5.2011 do 31.3.2017 
je cena nájemného stanovena ve výši 96.000,-Kč ročně včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že 
výše nájemného bude v letech 2012 až 2017 zvýšena vždy oproti předchozímu kalendářnímu roku o 
částku odpovídající míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí rok.“ 
 
nahrazuje textem: 
„Cena nájemného je stanovena ve výši 3 600 000,-Kč ročně s tím, že v době od 1.1.2015 do 31.3.2017 
je cena nájemného stanovena ve výši 96.000,-Kč ročně včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že 
výše nájemného bude v letech 2015 až 2017 zvýšena vždy oproti předchozímu kalendářnímu roku o 
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částku odpovídající míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem, vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí rok.“ 
 
V ostatním se text nájemní smlouvy nemění. 

 

2614/65/6/2009 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků  p.č. 622/14 
trvalý travní porost o výměře 261 m2 a p.č. 622/15 trvalý travní porost o výměře 1326 m2, oba v k.ú. 
Kozlovice u Přerova mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a  Fotbalovým klubem 
Kozlovice, se sídlem Přerov IV-Kozlovice, Areál Kozlovice,  IČ 47999152, jako vypůjčitelem. 
Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude 
využití pozemků jako sportoviště. 

 

2615/65/6/2009 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 93, příslušnému k části 
obce Přerov II - Předmostí, na pozemku p.č.st. 104   a v objektu            
k bydlení č.p. 204,  příslušnému k části obce Přerov II - Předmostí,     
na pozemku p.č.st. 195, vše v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 93, příslušnému k části obce Přerov II - Předmostí,           
na pozemku p.č.st. 104   a v objektu  k bydlení č.p. 204,  příslušnému k části obce Přerov II - 
Předmostí,  na pozemku p.č.st. 195  v k.ú. Předmostí   ze dne 16.5.2006,  uzavřené mezi Městem 
Přerovem, jako půjčitelem  a Městskou knihovnou v Přerově, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Přerov I - Město, Žerotínovo náměstí 36, IČ: 70887616,  jako vypůjčitelem. 
Dodatkem se do předmětu nájmu nově začleňuje užívání učebny v 1. patře objektu o výměře 75,17 m2. 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

2616/65/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem, jako povinným  z věcného břemene a ČEZ, Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Teplická 874/8, IČ 27232425 jako oprávněným z věcného břemene. 
 Předmětem smlouvy bude zřízení  venkovního vedení NN a práva vstupu a vjezdu                 
na pozemky pro údržbu, provoz a odstraňování poruch zařízení NN přes pozemky p.č. 1037  ost,. 
plocha  a p.č. 1041 ost. plocha v k.ú. Újezdec u Přerova ve prospěch oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 434-88/2008. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 
Jednorázová výše úhrady  za zřízení věcného břemene je stanovena znaleckým posudkem a činí           
6 630,- Kč a bude navýšena o DPH v platné sazbě. Oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek     
za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 
 

 

2617/65/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem, jako povinným  z věcného břemene a ČEZ, Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Teplická 874/8, IČ 27232425  jako oprávněným z věcného břemene. 
 Předmětem smlouvy bude zřízení  venkovního  vedení NN a práva vstupu a vjezdu                
na pozemky pro údržbu, provoz a odstraňování poruch zařízení NN přes pozemky p.č. 504/5  ost,. 
plocha  a p.č. 1195 ost. plocha v k.ú. Újezdec u Přerova ve prospěch oprávněného z věcného břemene              
v  rozsahu dle geometrického plánu č. 462-57/2008. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 
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 Jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene je stanovena znaleckým posudkem a 
činí 14 730,- Kč a bude navýšena o DPH v platné sazbě. Oprávněný z věcného břemene uhradí 
poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

2618/65/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – částech pozemků p.č. 1042/1 a p.č. 5067 oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene práva uložení STL plynovodu včetně plynovodní přípojky a práva vstupu a vjezdu                
na zatížené pozemky za účelem oprav, údržby a provozování. Smlouva bude uzavřena mezi manželi J. 
a Mgr. D.K. a manželi Ing. M. a Ing. L.K. – spoluvlastníky budovy č.p. 1587 na pozemku p.č. 1083, 
příslušné k části obce Přerov I.- Město, pozemku p.č. 1083 a p.č. 1085 všechny v k.ú. Přerov (jako 
oprávněnými z věcného břemene) a statutárním městem Přerov – vlastníkem pozemků p.č. 1042/1 a 
p.č. 5067 oba v k.ú. Přerov (jako povinným z věcného břemene).  
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena 
na základě znaleckého posudku (navýšená o příslušnou sazbu DPH). 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. 

 

2619/65/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – částech pozemku p.č. 158 v k.ú. Popovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene práva uložení plynovodní, vodovodní, kanalizační přípojky a přípojky NN a práva vstupu a 
vjezdu na zatížený pozemek za účelem oprav, údržby a provozování. Smlouva bude uzavřena mezi 
panem Edmundem Váňou,  bytem Přerov, Budovatelů 3 – vlastníkem pozemku p.č. 10/1                      
v k.ú.Popovice u Přerova (jako oprávněným z věcného břemene) a statutárním městem Přerov – 
vlastníkem pozemku p.č. 158 v k.ú. Popovice u Přerova (jako povinným z věcného břemene).  
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena 
na základě znaleckého posudku (navýšená o příslušnou sazbu DPH). 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. 

 

2620/65/6/2009 Dodatek č.2 smlouvy o vykonávání sjednaných činností mezi 
statutárním městem Přerov a společností 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.2 ke smlouvě o vykonávání sjednaných činností uzavřené dne 

30.6.2008, ve znění dodatku č.1 ze dne 30.12.2008, na dobu určitou od 1.7.2008 do 30.6.2009 
mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o.,            
IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, kterým bude 
prodloužena doba trvání smlouvy do 30.9.2009 s tím, že za vykonávání sjednaných činností   
od 1.7.2009 do 30.9.2009 bude společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. náležet 
odměna ve výši 20.929.800,-Kč (včetně DPH), která se rovná výši nákladů spojených              
s vykonáváním sjednaných činností včetně přiměřeného zisku. Výše uvedená cena je rámcově 
a nezávazně členěna následujícím způsobem (částky včetně DPH): 

 
a) Útulek pro zvířata                                                               384.300,-Kč,  
b) lesní majetek a honitba                                                       215.800,-Kč, 
c) komunikace a čištění města                                          5.123.900,-Kč, 
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d) vodárenská zařízení                                                             103.300,-Kč, 
e) veřejné osvětlení                                                                        3.425.600,-Kč, 
f) správa hřbitova, veřejná zeleň, veřejné WC, místní části,  Žebračka, park Michalov  5.067.800,-Kč, 
g) správa Laguny a skateparku                                                                                             207.100,-Kč, 
h) provozování systému nakládání s komunálním odpadem                                             6.402.000,-Kč.                                                                            
 
Dodatkem č.2 se nahrazuje seznam činností uvedených pod bodem 13. v příloze č.1 - Náplň činností 
dle smlouvy (tj. svoz odpadu) seznamem činností uvedených v důvodové zprávě (tj. provozování 
systému nakládání s komunálním odpadem). 
V jiném se text smlouvy o vykonávání sjednaných činností nemění. 
 
2. ukládá tajemníkovi MMPr Ing. Jiřímu Bakalíkovi předložit celkové vyúčtování prací a služeb 

za 1. pololetí 2009, o které se liší provedené služby od specifikace přílohy č. 1 Smlouvy          
o vykonávání sjednaných činností uzavřené dne 30.6.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
30.12.2008 mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, 
s.r.o., a to do 12.8.2009. 

Kontrolní termín: dle uvedeného textu 

 

2621/65/6/2009 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie 
pro období od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2010“ – schválení nejvhodnější 
nabídky 

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

o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci „Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky 
elektrické energie pro období od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2010“. 

 
Nabídka s nejnižší cenou byla předložena od společnosti BICORN s. r. o., se sídlem Praha 10, 
Tiskařská 10/257, IČ 27230112 s nabídkovou cenou 11.192.980,- Kč bez DPH. Na druhém místě byla 
vyhodnocena nabídka společnosti Dalkia Česká republika, a. s., sídlem Ostrava, 28. října 3123/152,   
IČ 45193410 s nabídkovou cenou 11.214.719,- Kč bez DPH, na třetím místě  byla vyhodnocena 
nabídka společnosti United  Energy trading,  a. s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 17, IČ 27386643 
s nabídkovou cenou 11.218.360,- Kč bez DPH. 
 
2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování  sdružených  služeb dodávky elektrické energie na 

období od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2010  mezi Statutárním městem Přerovem a společností 
BICORN s. r. o., se sídlem Praha 10, Tiskařská 10/257, IČ 27230112. 

 

2622/65/7/2009 Čištění komunikací I., II. a III. t řídy na území města 

Rada města Přerova po projednání ukládá odboru majetku zajistit nejpozději v měsíci červenci 
jednorázové vyčištění státních a krajských komunikací I., II. a III. třídy na území města Přerova, a to  
v rámci schváleného objemu finančních prostředků vyčleněných na čištění města ve smlouvě                
o vykonávání sjednaných činností, uzavřené s Technickými službami města Přerova s.r.o. 

 

2623/65/7/2009 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerov a vedoucímu 
zaměstnanci, pověřenému řízením 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 
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vedoucímu zaměstnanci, pověřenému řízením  Městské knihovny Přerov v rozsahu, uvedeném             
v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 

V Přerově dne 24.6.2009 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Lajtoch 
        primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jaroslav Čermák 
          člen Rady města Přerova 


