
 1 

USNESENÍ ze 66. schůze  Rady města Přerova konané dne 9. 7. 2009 

 

2624/66/1/2009 Program 66. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 66. schůze Rady města Přerova konané dne 9. července 2009 
 
2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 66. schůze 

Rady města Přerova. 
 

2625/66/2/2009 Kontrola usnesení  RM č. 2109/52/6/2009 bod 3 – rekolaudace bytové 
jednotky v areálu zahradnictví Michalov na nebytové prostory 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci ke kontrole usnesení RM                       
č. 2109/52/6/2009 bod 3. z 28.1.2009 - provedení rekolaudace bytové jednotky 2 + 1 o výměře        
68.2 m² v objektu č.p. 715, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4728/1v k.ú. 
Přerov (v areálu zahradnictví Michalov) na nebytové prostory - kanceláře správy zahradnictví. 

 

2626/66/2/2009 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy o zvláštním běžném účtu  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o zvláštním běžném 
účtu mezi statutárním městem Přerov a UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Na Příkopě 
858/20, 113 80 Praha 1, IČ 64948242, číslo účtu 2102323475. 

 

2627/66/2/2009 Informace z komisí pro místní části a osadní výbory 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace z osadního výboru Čekyně, Žeravice a 
místních částí Dluhonice, Henčlov, Penčice, Předmostí, Vinary. 

 

2628/66/3/2009 Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření : 
 
a)  Smlouvy č. 08008983 ze dne 10.6. 2009 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Realizace úspor energie           
u objektu Bajákova 18“ 
 
b) Smlouvy č. 08008943  ze dne 10.6.2009 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Realizace úspor energie  u objektu     
Na odpoledni 16“ 
 
obě mezi Statutárním městem Přerovem a Státním fondem životního prostředí České republiky,         
se sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1. 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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2629/66/3/2009 IPRM Přerov-Jih - uzavření Smlouvy o zařazení projektu do IPRM 
Přerov-Jih 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o projektech naplňujících cíle IPRM Přerov-Jih v oblasti sociální 

integrace, dle důvodové zprávy, 
 
2. schvaluje uzavření Smlouvy o zařazení projektu do IPRM Přerov-Jih mezi Statutárním 

městem Přerovem a uvedenými partnery: 
 
 - Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o., IČ 25373609 
 - Mateřská škola Přerov, Komenského 25, IČ 62350153 
 - KAPPA-HELP Přerov, IČ 66743192 
 - Člověk v tísni,o.p.s. Praha, IČ 25755277 

- ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16, IČ 45180059. 
 

2630/66/3/2009 Nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zpracování projektové dokumentace na nasvětlení vytypovaných přechodů pro 

chodce v Přerově (dle důvodové zprávy), vč. případných stavebních úprav, 
 
2. pověřuje Odbor rozvoje MMPr vypracováním výše uvedené projektové dokumentace. 

 

2631/66/3/2009 Studie proveditelnosti - Regenerace městského bloku, náměstí TGM     
v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje vypracování studie proveditelnosti "Regenerace městského bloku, nám. TGM         

v Přerově" dle důvodové zprávy, 
 
2. pověřuje Odbor rozvoje MMPr zajištěním výše uvedené studie proveditelnosti dle důvodové 

zprávy. 
 

2632/66/3/2009 Galerie výtvarných umělců, 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  „Stavební úpravy zámku –Galerie výtvarných umělců, 
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 
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3. ASH PROFI s.r.o. Přerov   26800420 
4. Středomoravské stavby s.r.o. Přerov  49689053 
5. LIKOSTAV spol. s r.o. Přerov   27834280 

 

2633/66/3/2009 Dodávka automobilu pro svoz tříděného komunálního odpadu – 
schválení zadávacího řízení 

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

k úplnému předání  automobilu pro svoz tříděného komunálního odpadu v souladu                   
s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) zjednodušeným 
podlimitním řízením, 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 
       Obchodní společnost, dodavatel   IČ 
 
1. Miloš Pivnička, Pečky    69367337 
2. A-TEC servis s.r.o., Frýdek-Místek  25357069 
3. HANES s.r.o., Praha 5, Zličín   26131919 
4. KOBIT, spol. s r.o, Praha   44792247 
5. CROY s.r.o., Rakovník    45147647 
 
3. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace, komisi 

pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:  
 
Členové komise    Náhradník komise  
 
Ing. Simon František provozovatel  Ing. Radek Koněvalík provozovatel 
Miroslav Kuban provozovatel  Milan Honěk   provozovatel 
Ing. Jaroslav Čermák zadavatel  Bc. Ivo Kropáč  zadavatel 
Čestmír Hlavinka zadavatel  PhDr. Marcel Kašík zadavatel 
Ing. Václav Kolář zadavatel  Tomáš Ďurďa  zadavatel 

 

2634/66/3/2009 Oprava ohradní zdi zámku Přerov – schválení nejvhodnější nabídky 

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

(zákon) o výběru nejvhodnější nabídky  na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných         
k úplnému dokončení stavby opravy ohradní zdi zámku v Přerově. Nejvýhodnější nabídka 
byla předložena od společnosti PROFISTAV Přerov a.s., ul. 9.května 217, 750 02 Přerov       
IČ 25395653 s nabídkovou cenou ve výši 1 636 880,00 Kč bez DPH a rezervy (2 142 676,- Kč 
vč. DPH). Na druhém pořadí byla vyhodnocena nabídka  společnosti Středomoravské stavby 
s.r.o.,Svépomoc 2012/51, 750 02 Přerov, IČ 49689053 s nabídkovou cenou 1 743 758,00 Kč 
bez DPH a rezervy (2 282 580,- Kč vč. DPH) a na třetím pořadí se umístila společnost 
LIKOSTAV spol. s r.o.. Žerotínovo nám. 163/12, 750 02 Přerov, IČ 27834280 s nabídkovou 
cenou 1 701 753,00 Kč bez DPH a rezervy (2 227 595,00 Kč vč. DPH), 

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

PROFISTAV Přerov a.s., ul. 9.května 217, 750 02 Přerov IČ 25395653 s nabídkovou cenou   
ve výši 1 636 880,00 Kč bez DPH a rezervy ( 2 142 676,- Kč vč. DPH). 
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2635/66/3/2009 Parkoviště v oblouku ulice Trávník v Přerově – schválení nejvhodnější 
nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením §60 odst.(1) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

(zákon) z další účasti na veřejné zakázce „Parkoviště v oblouku ulice Trávník v Přerově“ 
dodavatele INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc IČ 25374311 z důvodu 
nesplnění kvalifikace - uchazeč nesplňuje ustanovení dle §53 odst.f – má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, 

 
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: „Parkoviště v oblouku ulice Trávník v Přerově“. Nejvýhodnější 
nabídka byla předložena od společnosti STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, 
IČ 60838744 s nabídkovou cenou 1 656 269,00 Kč bez DPH (1 970 960,- Kč vč. DPH).       
Na druhém pořadí byla vyhodnocena nabídka  společnosti SATES MORAVA spol. s r.o., 
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí s nabídkovou cenou 1 682 625,21 Kč bez 
DPH (2 002 324,01 Kč vč. DPH)a na třetím pořadí se umístila společnost PB SCOM s.r.o. 
B.Němcové 685, 753 01 Hranice s nabídkovou cenou 1 516 871,- Kč bez DPH                        
(1 805 076,50 Kč vč. DPH), 

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

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 s nabídkovou cenou             
1 656 269,00 Kč bez DPH (1 970 960,- 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. 
 

 

2636/66/3/2009 Revitalizace jezírka - park „Michalov “, 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 revitalizace jezírka v jižní části parku Michalov, 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. ZAHRADA Olomouc s r.o.  48395013 
2. KONVIČKA-služby s.r.o.  26863383 
3. EKO Agrostav a.s. Přerov  47672200 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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2637/66/3/2009 Dětské hřiště v lokalitě Interbrigadist ů-Jasínkova, Přerov – schválení 
nejvýhodnější 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 „Dětské hřiště v lokalitě Interbrigadistů-
Jasínkova, Přerov“ dodavatele VEMAX Josef Venský , IČ: 488 22, z důvodu neúplnosti 
nabídky – nabídka neobsahovala návrh smlouvy podepsanou osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče, 

 
2. vylučuje v souladu s ustanovením §60 odst.(1) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

(zákon) z další účasti na veřejné zakázce „Dětské hřiště  v lokalitě Interbrigadistů-Jasínkova“ 
dodavatele INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc IČ 25374311 z důvodu 
nesplnění kvalifikace - uchazeč nesplňuje ustanovení dle §53 odst.f – má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, 

 
3. 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: „Dětské hřiště v lokalitě Interbrigadistů-Jasínkova, Přerov“. 
Nejvýhodnější nabídka byla předložena od společnosti SISKO spol. s r.o.se sídlem Velká 
Dlážka 8, IČ 471 55 558 s nabídkovou cenou ve výši  3 760 014,00 Kč bez DPH                      
( 4 474 416,00  Kč vč. DPH). Na druhém pořadí byla vyhodnocena nabídka  společnosti 
STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ 608 38 744 s nabídkovou cenou       
4 065 969,00 Kč bez DPH (4 838 503,00 Kč vč. DPH) a na třetím pořadí se umístila 
společnost Stavitelství Morava spol. s r.o. se sídlem Nám. Republiky 656/8, Praha,                
IČ 268 43 994  s nabídkovou cenou 4 323 279,00 Kč bez DPH (5 144 702,00 Kč vč. DPH), 

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

SISKO spol. s  r. o.,  se sídlem  Velká Dlážka 8, Přerov,  IČ 471 55 558  s nabídkovou  cenou  
ve výši  3 760 014,00  Kč bez DPH ( 4 474 416,00 Kč vč. DPH), 

 
5. konstatuje , že rozhodnutí pod bodem č. 1, č.2 a 4 nabude platnosti po uplynutí lhůty          

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

2638/66/3/2009 Smlouva o společném postupu zadavatelů - schválení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů 
uzavřenou mezi Správou silnic Olomouckého kraje, se sídlem Lipenská 120, 772 11 Olomouc a 
statutárním městem Přerovem na společný výkon zadavatelských činností podle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách na stavbě: Oprava silnice č. III/04724 Přerov, ulice Osmek. 

 

2639/66/4/2009 Útulek pro zvířata - přijetí daru 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
od paní A.Č. v celkové výši 1 200,- Kč. 

 

2640/66/4/2009 Rozpočtové opatření č. 11 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 
__________________________________________________________________________________ 
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2641/66/4/2009 Poskytnutí peněžitých darů obcím postiženým povodní 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši   

100 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a 
obcí Jeseník nad Odrou, se sídlem Jeseník nad Odrou 256, PSČ 742 33, IČ 00297976, jako 
obdarovaným, na částečnou úhradu škod způsobených povodní, 

    
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši   

100 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a 
městysem Hustopeče nad Bečvou, se sídlem Náměstí míru 21, PSČ 753 66, IČ 00301329, jako 
obdarovaným, na částečnou úhradu škod způsobených povodní, 

    
3.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši    

50 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a obcí 
Bělotín, se sídlem Bělotín 151, PSČ 753 64, IČ 00301019, jako obdarovaným, na částečnou 
úhradu škod způsobených povodní, 

    
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši    

50 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a obcí 
Polom, se sídlem Polom 52, PSČ 753 65, IČ 00850675, jako obdarovaným, na částečnou 
úhradu škod způsobených povodní, 

    
5.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši   

100 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a 
statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38 Děčín,                   
IČ 00261238, jako obdarovaným, na částečnou úhradu škod způsobených povodní,  

   
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 

ukazatelů dle přílohy. 
 

2642/66/5/2009 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – leasing 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s tím, že příspěvková organizace Zařízení školního 
stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, pořídí 2 ks automobilů smlouvou o nájmu              
s právem koupě.  

 

2643/66/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 v domě zvláštního určení - domě                  

s pečovatelskou  službou č. p. 748  v  Přerově, Trávník  č.o.1, s paní M.D., 
 
2. ruší své usnesení číslo 2585/65/5/2009 ze dne 24.6.2009, 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 8 v domě č.p. 2849 v Přerově, Kainarova 

č.o. 12, s paní M.K.,  
 
4. schvaluje uzavření nájemní  smlouvy  k  bytu  číslo 2  v domě  č.p.1507 v Přerově,  

Kozlovská č.o. 27, s paní  Z.K., 
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5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 7 v domě č.p. 2144 v Přerově, nám. 

Fr.Rasche  č.o. 7, s  panem  O.M.   
 

2644/66/5/2009 Návrh na uzavření nájemních  smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.9 v Přerově, Husova 15 s paní I.H. za obvyklých 

podmínek, 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Na odpoledni 2 s paní I.M. na 

dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na 
dobu určitou 2x tři roky s možností prodloužení na dobu neurčitou, 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 15 v Přerově, Kojetínská 1946 s paní 

D.B.D. výjimečně na dobu určitou 6ti měsíců od podpisu nájemní smlouvy, 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Kojetínská 1829 s panem M.B. na 

dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na 
dobu určitou 2x tři roky s možností prodloužení na dobu neurčitou 

 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 2 v Přerově, Kojetínská 1947 s paní 

M.M. výjimečně na dobu určitou 6ti měsíců od podpisu nájemní smlouvy, 
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 v Přerově, Kojetínská 1827 s manž. J.a V.Ž. 

za obvyklých podmínek, 
 
7. bere na vědomí návrh komise „Pro hospodaření s obecními byty“  vyjmout z prodeje 23 

objektů bydlení s 349 bytovými jednotkami, ve kterých není dostatečný zájem o odkoupení  
bytových jednotek do vlastnictví stávajících nájemců. 

 

2645/66/5/2009 Návrh na uzavření nájemní smlouvy  

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení týkající se uzavření nájemní smlouvy k bytu     
č. 13 v Přerově, Kojetínská 1827 s manž. M.a J.D. za obvyklých podmínek a za podmínky úhrady 
poplatků za odvoz komunálního odpadu ve výši 6.834,- Kč do 15.7.2009. 

 

2646/66/5/2009 Uzavření darovací smlouvy o darování movitých věcí mezi statutárním 
městem Přerov jako dárcem a společností Středomoravská nemocniční 
a.s. jako obdarovaným – změna usnesení ZM 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 670/21/9/2009 z jeho 21. zasedání, konaného dne 20.4.2009 
tak, že text  
 
„Zastupitelstvo města Přerova schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov 
jako dárcem a Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 
Olomouc, IČ 26873346, jako obdarovaným o darování movitých věcí uvedených v důvodové zprávě“, 
 
se nahrazuje textem : 
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Zastupitelstvo města Přerova schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov 
jako dárcem a Středomoravskou nemocniční a.s., se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, IČ 27797660 
– odštěpný závod Nemocnice Přerov, Dvořákova 75, 751 52 Přerov, jako obdarovaným o darování 
movitých věcí uvedených v důvodové zprávě. 

 

2647/66/6/2009 Záměr nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova, tržních a parkovacích míst a záměr výpůjčky nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, tržních a parkovacích míst, a to: 
 
I. Areál zahradnictví Michalov, vše v katastrálním území Přerov: 
a)  pozemky: 
     část pozemku p.č.4730/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 3.939 m²  
     část pozemku p.č.6846/1 (zahrada) o výměře 4.143 m²  
     část pozemku p.č.6846/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 285 m²  
     část pozemku p.č.6846/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 907 m²  
     pozemek p.č.6846/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 331 m²  
     pozemek p.č.6846/6 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 446 m²  
     pozemek p.č.6846/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 641 m²  
b)  budovy včetně všech součástí a příslušenství:  
     budova č.p.715, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemku p.č.4728/1 
     stavba občanského vybavení bez čp/če postavená na pozemku p.č.6846/2 
 
II. Areál Technických služeb města Přerova, vše v katastrálním území Přerov: 
a)  pozemky: 
     část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)             
p.č.6577/1 o výměře 5.957 m²                                                         
     část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)             
p.č.6580 o výměře 1.555 m²                            
     část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)             
p.č.6581 o výměře 40 m²                    
    pozemek p.č.6577/119 (ostatní plocha – jiná plocha)  o výměře 19 m²   
b) budovy včetně všech součástí a příslušenství: 
     garáž bez čp/če postavená na pozemku p.č.6577/123 
     jiná stavba bez čp/če postavená na pozemku p.č.6577/178 
 
III. Skládka Žeravice, v k.ú.Žeravice: 
a) pozemky: 
    část pozemku p.č.1537/1 o výměře 32 m² (orná půda)  
    část pozemku p.č.1538/1 o výměře 1.216 m² (orná půda)  
    část pozemku p.č.1538/2 o výměře 2.224 m² (ostatní plocha - skládka)  
    část pozemku p.č.1538/4 o výměře 1.728 m² (orná půda)  
b) budovy:   
    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) 
     
IV. H řbitov Přerov, v k.ú.Přerov: 
a) budovy: 
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    budova č.p.2857, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemku p.č.1873/8 
    stavba občanského vybavení bez čp/če postavená na pozemku p.č.1873/7 
    stavba občanského vybavení bez čp/če postavená na pozemku p.č.1873/4 
b) nebytové prostory: 
    část nebytových prostor o výměře 24,39 m2 ve stavbě občanského vybavení bez čp/če postavené  
       na pozemku p.č.1873/23     
 
V. Hájenka Svrčov, v k.ú. Svrčov: 
a) budova: 
    budova č.p.9 postavená na pozemku p.č.St.19 včetně příslušenství (stodola + chlévy) 
   
VI. Tržní místa, v k.ú.Přerov: 
Čechova ul. (parkoviště u OD Prior)   6 míst na části pozemku p.č.1961/2 o výměře 159 m2 
Čechova ul. (u OD Prior)                     2 místa na části pozemku p.č.1961/4 o výměře 12 m2 
Žerotínovo nám.                                   8 míst na části pozemku p.č.4996/1 o výměře 120 m2 
Velká Dlážka                                        6 míst na části pozemku p.č.4293/1 o výměře 20 m2 
U výstaviště                                          4 místa na části pozemku p.č.4394/1 o výměře 8 m2 
Trávník (ZUBR)                                   5 míst na části pozemku p.č.2883/1 o výměře 12 m2 
Vaňkova                                                4 místa na části pozemku p.č.2487/2 o výměře 12 m2 
9. května (u Potravin)                           2 místa na části pozemku p.č.5734/1 o výměře 6 m2 
9. května (u hřbitova)                           3 místa na části pozemku p.č.5307/359 o výměře 6 m2. 
 
VII. Parkovišt ě, v k.ú.Přerov: 
Kratochvílova (u Přerovanky)    40 míst na části pozemku p.č.117/2 o výměře 1060 m2 
Kratochvílova (u DIDY)            14 míst na části pozemku p.č.40/1 o výměře 165 m2 
Kratochvílova  (podélné)           12 míst na části pozemku p.č.4928 o výměře 270 m2 
Nám. TGM                             51 míst na části pozemku p.č.4923 o výměře 445 m2 
Jateční                                 18 míst na části pozemku p.č.4951/3 o výměře 323 m2 
Na Marku                             14 míst na části pozemku p.č.4955 o výměře 136 m2 
Horní náměstí                       29 míst na části pozemku p.č.4997 o výměře 333 m2 
Husova                                 15 míst na části pozemku p.č.4964 o výměře 263 m2 
Nám. Přerovského povstání       54 míst na části pozemku p.č.2155/1 o výměře 1375 m2 
Žerotínovo nám.                 96 míst na části pozemku p.č.4951/3 o výměře 198 m2 a části  
                                                        pozemku p.č.4996/1 o výměře 1272 m2 
Blahoslavova                             13  míst na pozemku p.č.4924/1 o výměře 170 m2. 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, a to: 
 
I. Areál zahradnictví Michalov, vše v katastrálním území Přerov: 
a) pozemky: 
    pozemek p.č.4728/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 130 m²  
    pozemek p.č.4728/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 148 m²  
    pozemek p.č.4730/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 136 m²  
    pozemek p.č.6846/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 446 m²  
b) budovy včetně všech součástí a příslušenství: 
    zemědělská stavba bez čp/če postavená na pozemku p.č.4728/2 
    stavba občanského vybavení bez čp/če na pozemku p.č.4730/2 
 
II. Areál Technických služeb města Přerova, vše v katastrálním území Přerov: 
a)  pozemky: 
     část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)              
p.č.6577/1 o výměře 10 m²                                                         
     část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)              
p.č.6580 o výměře 720 m²                            
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     pozemek p.č.6577/178 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 178 m²   
 
III. Skládka Žeravice, vše v k.ú.Žeravice: 
a) pozemky: 
    část pozemku p.č.1538/1 (orná půda) o výměře 73 m2  
    část pozemku p.č.1538/10 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 159 m2 
    část pozemku p.č.1535 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 14 m2 
    část pozemku p.č.1538/2 (ostatní plocha – skládka o výměře 12 m2 
    část pozemku p.č.1538/9 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 1000 m2 
b) budovy: 
    budova bez čp/če (garáž) postavená na pozemcích p.č.1538/1 a p.č.1538/10  
        (dosud nezapsaná v katastru nemovitostí) 
 
IV. H řbitov Přerov, v k.ú.Přerov: 
a) pozemky: 
    pozemek p.č.1873/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1320 m2 
    část pozemku p.č.1873/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 625 m2 
    pozemek p.č.1873/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 183 m2 
    pozemek p.č.1872 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 190 m2 
b) budovy: 
    budova č.p.816, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemku p.č.1872 
b) nebytové prostory: 
     část nebytových prostor o výměře 26,28 m2 ve stavbě občanského vybavení bez čp/če postavené  
       na pozemku p.č.1873/23       
 
V. Hájenka Svrčov, v k.ú. Svrčov: 
a) pozemky: 
    pozemek p.č.St.19 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1080 m2 
    pozemek p.č.73 (zahrada) o výměře 760 m2 
    pozemek p.č.74 (zahrada) o výměře 2850 m2 
    pozemek p.č.75 (zahrada) o výměře 1537 m2 
 
VI. Útulek pro zvířata, vše v katastrálním území Přerov: 
a) pozemky: 
    pozemek p.č.6604 (ostatní plocha – dobývací prostor) o výměře 2.163 m²             
b) budovy včetně všech součástí a příslušenství: 
    budova technické vybavenosti (útulek pro zvířata) postavená na pozemku p.č.6604   
      (dosud nezapsaná v katastru nemovitostí)   
     
VII. Ve řejná WC, vše v katastrálním území Přerov: 
nám. Žerotínovo:  jiný nebytový prostor č.641/103 v objektu bydlení č.p. 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       

 

2648/66/6/2009 Záměr statutárního města Přerova: úplatný převod nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – jiného nebytového prostoru 
č.2894/103 v budově č.p.280, č.p.281, č.p.282, č.p.2894, příslušné k části 
obce Přerov I-M ěsto, postavené na pozemku p.č.75/9 v k.ú. Přerov a 
podílu id. 2957/37984 na společných částech budovy a pozemku a 
jiného nebytového prostoru č.293/102 v budově č.p.283, č.p.284, 
č.p.285, č.p.293, příslušné k části obce Přerov I-M ěsto, postavené na 
pozemku p.č.75/10 v k.ú. Přerov a podílu id. 2439/36438 na společných 
částech budovy a pozemku 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod jiného 
nebytového prostoru č.2894/103 v budově č.p.280, č.p.281, č.p.282, č.p.2894, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č.75/9 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1.199 m2        
v k.ú. Přerov a podílu id. 2957/37984 na společných částech budovy č.p.280, č.p.281, č.p.282, 
č.p.2894 a pozemku p.č.75/9 v k.ú.Přerov a jiného nebytového prostoru č. 293/102 v budově č.p.283, 
č.p.284, č.p.285, č.p.293, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č.75/10 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1.237 m2 v k.ú. Přerov a podílu id. 2439/36438 na společných 
částech budovy č.p.283, č.p.284, č.p.285, č.p.293 a pozemku p.č.75/10 v k.ú.Přerov. 

 

2649/66/6/2009 Záměr statutárního města Přerova: úplatný převod nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 151, p.č. 162, 
p.č. 163, p.č. 167/1, p.č. 167/2, p.č. 166 a p.č. 171/1 a částí pozemků p.č. 
152, p.č. 157, p.č. 168 a p.č 170 vše  v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 151 o výměře 182 m2, p.č. 162 o výměře 186 m2 , 
p.č. 163 o výměře 164 m2, p.č. 167/1 o výměře 385 m2, p.č. 167/2 o výměře 109 m2, p.č. 166  
o výměře 68 m2 a p.č. 171/1 o výměře 532 m2 a částí pozemků p.č. 152 o výměře 1.145 m2, 
p.č. 157 o výměře 2.007 m2, p.č. 168 o výměře 208 m2 a p.č 170 o výměře 112 m2 vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

 
2. schvaluje  
• uzavření Dohody o narovnání mezi statutárním městem Přerov a panem A.K. a paní R.K. 

Účelem dohody o narovnání bude majetkoprávní vypořádání plnění proběhlých na základě 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je budoucí úplatný převod částí 
pozemků p.č. 152, p.č. 157, p.č. 162 a p.č. 163 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova o celkové 
výměře 723 m² označených geometrickým plánem č. 546-101/2007 ze dne 25. 6. 2007 
zpracovaným Ing. Dušanem Magátem (GEOKAM Přerov s.r.o., IČO: 25844415) jako 
pozemek p.č. 157/6 (orná půda) v k.ú Kozlovice u Přerova uzavřené dne 15. září 2008 mezi 
statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a panem A.K. a paní R.K. jako 
budoucími kupujícími. Na základě této dohody o narovnání vyplatí statutární město Přerov, 
pokud se následně smluvní strany nedohodnou jinak, panu A.K. a paní R.K. částku ve výši 
455.490,-Kč (slovy: čtyřistapadesátpěttisícčtyřistadevadesátkorunčeských), kterou již přijalo 
jako částečné protiplnění na základě uvedené smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Podmínkou 
uzavření této dohody o narovnání je ukončení výše uvedené smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní dohodou. 

 
• uzavření Dohody o narovnání mezi statutárním městem Přerov a Ing. J.V.a Ing. P.V. Účelem 

dohody o narovnání bude majetkoprávní vypořádání plnění proběhlých na základě smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je budoucí úplatný převod pozemku p.č. 171/1 a 
částí pozemků p.č. 157, p.č. 168 a p.č. 170, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, označených 
geometrickým plánem č. 546-101/2007 ze dne 25. 6. 2007 zpracovaným Ing. Dušanem 
Magátem (GEOKAM Přerov s.r.o., IČO: 25844415) jako pozemek p.č. 157/4 (orná půda), o 
výměře 383 m² a jako pozemek p.č. 170/3 o výměře 111 m² (ostatní plocha), vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova uzavřené dne 15. září 2008 mezi statutárním městem Přerov jako 
budoucím prodávajícím a Ing. J.V.a Ing. P.V. jako budoucími kupujícími. Na základě této 
dohody o narovnání vyplatí statutární město Přerov, pokud se následně smluvní strany 
nedohodnou jinak, Ing. J.V.a Ing. P.V. částku ve výši 646.380,-Kč (slovy: 
šestsetčtyřicetšesttisíctřistasmdesátkorunčeských), kterou již přijalo jako částečné protiplnění 
na základě uvedené smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Podmínkou uzavření této dohody o 
narovnání je ukončení výše uvedené smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou. 
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• uzavření Dohody o narovnání mezi statutárním městem Přerov a Ing. D.P. a paní M.P. Účelem 
dohody o narovnání bude majetkoprávní vypořádání plnění proběhlých na základě smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je budoucí úplatný převod částí pozemků p.č. 157, 
p.č. 168, p.č. 152 a p.č. 170 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova o celkové výměře 1016 m² 
označených geometrickým plánem č. 546-101/2007 ze dne 25. 6. 2007 zpracovaným Ing. 
Dušanem Magátem (GEOKAM Přerov s.r.o., IČO: 25844415) jako pozemek p.č. 157/3  (orná 
půda) v k.ú Kozlovice u Přerova uzavřené dne 3. září 2008 mezi statutárním městem Přerov 
jako budoucím prodávajícím a Ing. D.P. a paní M.P. jako budoucími kupujícími. Na základě 
této dohody o narovnání vyplatí statutární město Přerov, pokud se následně smluvní strany 
nedohodnou jinak, Ing. D.P. a paní M.P. částku ve výši 640.080,-Kč (slovy: 
šestsetčtyřicettisícosmdesátkorunčeských), kterou již přijalo jako částečné protiplnění na 
základě uvedené smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Podmínkou uzavření této dohody                
o narovnání je ukončení výše uvedené smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou. 

 

2650/66/6/2009 Záměr nájmu/výpůjčky  a nájem/výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – budovy č.p.11, postavené na 
pozemku p.č.51 a pozemku p.č.51 v k.ú.Bochoř a nájem/výpůjčka 
movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem budovy č.p.11, postavené na pozemku 

p.č.51 v k.ú. Bochoř, 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku pozemku p.č.51 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 568 m2 v k.ú. Bochoř, 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - budovy č.p.11, postavené na pozemku p.č.51 v k.ú.Bochoř a movitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - vybavení Lázní Bochoř, které jsou uvedeny v 
důvodové zprávě usnesení, mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a obcí 
Bochoř, IČ 00301051, se sídlem Bochoř, Náves 41, jako nájemcem. Účelem nájmu je 
provozování lázní. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dní. Nájemné bude 
činit 1.000,-Kč navýšených o DPH odpovídající poměrné části nájemného za věci movité dle 
návrhu nájemce, 

 
4. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na výpůjčku pozemku p.č.51 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 568 m2 v k.ú. Bochoř mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a 
obcí Bochoř, IČ 00301051, se sídlem Bochoř, Náves 41, jako vypůjčitelem. Účelem výpůjčky 
bude užívání pozemku p.č.51 v k.ú.Bochoř, který je zastavěn budovou č.p.11, ze strany 
vypůjčitele po dobu trvání nájemního vztahu k budově č.p.11 dle bodu 3. tohoto usnesení. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 29 dní. 

 

2651/66/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 1376 a p.č. 1381 oba v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 1376 zahrada  o výměře 
41 m2 a p.č. 1381 ost.pl.  o výměře 352 m2 oba v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města               
do společného jmění manželů M.a J.N. za kupní cenu 74.670,- Kč, t.j. 190,- Kč/m2 - cena v místě a 
čase obvyklá. 
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2652/66/6/2009 Dodatek č. 1 k budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 2. dubna 2009 
mezi Statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací jako budoucím 
kupujícím 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
Dodatku č. 1 k budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 2. dubna 2009 mezi Statutárním městem Přerov 
jako budoucím prodávajícím a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ 70994234, se 
sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7 jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je 
budoucí koupě částí pozemků p.č. 5050/2, o výměře cca 15 m², p.č. 5050/1, o výměře cca 50 m², p.č. 
4978 o výměře cca 5 m², p.č. 4975, o výměře cca 10 m², p.č. 4974, o výměře cca 15 m², p.č. 4973,       
o výměře cca 25 m², které všechny leží v katastrálním území Přerov. 
Tímto dodatkem bude změněna kupní cena, za kterou má být realizována budoucí koupě dle uvedené 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní a to tak, že budoucí koupě dle uvedené smlouvy nebude 
realizována za kupní cenu stanovou znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá, ale za 
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cena zjištěná, ostatní ujednání uvedené smlouvy 
zůstávají beze změny. 

 

2653/66/6/2009  Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova -   části pozemku  p.č. 5022  v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu  
usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 253/12/3/2008 C-2 z 12. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova  tak, že text: 
 
"bezúplatné   nabytí  nemovitostí – části pozemku  p.č. 5022   označeného  dle  geometrického plánu  
č. 3708-66/2007 jako pozemek p.č. 5022/1  ost. plocha, zeleň o výměře  773 m2 v k.ú. Přerov,               
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech  
majetkových,  se sídlem Praha,  Rašínovo  nábřeží  42,  IČ 697971111, do vlastnictví statutárního 
města Přerova" 
  
se nahrazuje textem: 
 
"bezúplatné   nabytí  nemovitostí – části pozemku  p.č. 5022   označeného  dle  geometrického plánu   
č. 3708-66/2007 jako pozemek p.č. 5022/1  ost. plocha, zeleň o výměře  773 m2  v k.ú. Přerov,             
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech  
majetkových,  se sídlem Praha,  Rašínovo  nábřeží  42,  IČ 697971111, do vlastnictví statutárního 
města Přerova za dále uvedených podmínek" 
 
1.Nabyvatel se zavazuje  o nemovitost   parcelu č. 5022/1 ostatní plocha o výměře 773 m2                    
v katastrálním území Přerov řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům veřejně přístupných ploch a  
veřejné zeleně, nevyužívat ji  ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani ji k takovým účelům 
pronajímat, vše po dobu 10-ti let ode dne nabytí vlastnického práva k této nemovitosti. 
 
2.V případě, že se pro nabyvatele  stane nemovitost   parcela č. 5022/1 ostatní plocha  o výměře       
773 m2  v katastrálním území Přerov před uplynutím  této lhůty  pro výše uvedený  účel nepotřebná a 
nevyužije ji ani k možnému jinému  druhu veřejné služby a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních 
zákonů  veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je nabyvatel  povinen plnit, pak  nabyvatel 
uhradí  do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou nemovitost měla ke dni uzavření 
smlouvy o bezúplatném převodu  nemovitosti dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady 
této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostí dle svého uvážení. 
 
3. Bude-li zjištění sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými 
účelně vynaloženými  náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit tyto náklady. 
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4. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení  převodcem písemně vyzván. 
 
5. Převodce je oprávněn  kdykoliv během lhůty stanovené  v odst. 1  tohoto článku kontrolovat, zda 
jsou všechny  omezující podmínky ze strany  nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu 
převodci poskytnout  součinnost."   

 

2654/66/6/2009 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: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy 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 (budova Chemoprojekt) - garáží ve dvorním traktu o celkové výměře 77 m2  a 
části pozemku p.č. 2294/6 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov  mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a Muzeem Komenského v Přerově, se sídlem Přerov, 
Horní nám. 7, IČ: 097969, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné za garáže činí 15.400,- Kč/rok (tj. 200,- Kč/m2/rok) a 
za část pozemku p.č. 2294/6 činí 500,- Kč/rok (tj. 25,- Kč/m2/rok). Účelem nájmu garáží je 
využívání prostor jako stolárny, část pozemku p.č. 2294/6 bude využívána k uskladnění dřeva 
potřebného k opravám exponátů. 

 
2. schvaluje změnu části svého usnesení č. 2548/63/6/2009 z 63. schůze Rady města Přerova, 

konané dne 10. 6. 2009 tak, že 
 
text: 
 
"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." 
 
se nahrazuje textem: 
 
"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 roční nájemné ve výši 146.436,- Kč bez 
DPH se snižuje na nové nájemné ve výši 145.231,20 Kč bez DPH." 

 

2655/66/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. ZE-GP 1010/2, p.č. ZE-GP 1010/3 a pozemku p.č. ZE-GP 
1011/1 vše v k.ú. Dluhonice 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku      
p.č. ZE-GP 1010/2 o výměře 509 m2, části pozemku p.č. ZE-GP 1010/3 o výměře 262 m2 a pozemku 
p.č. ZE-GP 1011/1 o výměře 132 m2 vše v k.ú. Dluhonice. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním 
městem Přerov (jako pronajímatelem) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4,                
Na Pankráci  546/56, IČ: 65993390 (jako nájemcem). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, roční nájem bude činit 22.575,- Kč, t.j. 25,- Kč/m2/rok. Účelem nájmu je umístění 
stavebního objektu č. 172 - provizorní napojení R 55 v Přerově-Předmostí a manipulační pruh. 

 

2656/66/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku paní D.R. – část pozemku p.č. 1585, 
v k.ú. Žeravice, o výměře cca 747 m² 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi paní D.R. jako 
pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem části pozemku p.č. 1585, v k.ú. 
Žeravice, o výměře cca  747 m². 

 

2657/66/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části nebytových prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město,      
na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 78 o výměře 123 m2. 

 

2658/66/6/2009 Převod movitých věcí z majetku statutárního města Přerova - souboru 
hudebních nástrojů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod souboru movitých věcí (hudebních 
nástrojů, viz příloha č. 1) z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov, se sídlem Přerov, tř. 17. listopadu 2, 
IČ: 47184442 za dohodnutou kupní cenu 32.929,- Kč. 

 

2659/66/6/2009 Zřízení věcného břemene na  nemovitém majetku České republiky -  
pozemku p.č. 172/3,  p.č. 208/5 ,p.č. 548/5  v k.ú. Kozlovice  Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  práva   uložení kanalizačního potrubí,vstupu a  vjezdu na zatížené pozemky za účelem 
oprav, údržby a provozování  "stavby Kanalizace  Přerov IV - Kozlovice¨"  pro   stoky 2, 3 a 3.3,   
kanalizační šachty a přípojky NN pro čerpací stanici na  pozemcích p.č. 172/3  p.č. 208/5 a p.č. 548/5 
vše ostatní plocha v k.ú. Kozlovice u Přerova.  
 Smlouva bude uzavřena mezi Českou republikou - Úřadem  pro zastupování státu ve věcech 
majetkových , IČ 00301825, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00  Praha 2, ( jako 
budoucím povinným z věcného břemene) vlastníkem pozemku p.č. 172/3  p.č. 208/5 a p.č. 548/5 vše 
ostatní plocha v k.ú. Kozlovice u Přerova  a statutárním městem Přerov, (jako budoucím  oprávněným  
z věcného břemene ). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu trvání vybudované stavby. Věcné břemeno bude zřízeno          
za jednorázovou finanční úplatu. Tato úplata bude určena dle rozsahu omezení ve využívání 
nemovitosti dotčené stavbou ve výši stanovené na základě zásad oceňování majetku státu obsažených 
ve vnitřním příkaze č. 1/2008, v platném znění.  
Budoucí oprávněný se zaváže , že do 3 měsíců ode dne vyhotovení geometrického plánu, kterým bude 
po dokončení stavby zaměřeno a vyznačeno věcné břemeno, nejpozději však do 2 let ode dne podpisu 
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smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, doporučeným dopisem vyzve budoucího 
povinného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Smluvní strany se zavážou, že do 12 měsíců od doručení výzvy, nejpozději však do 3 let ode dne  
podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřou smlouvu o zřízení věcného 
břemene. 

 

2660/66/6/2009 Skončení smluvního vztahu založeného hospodářskou smlouvou 
č.10/25 o sdružení prostředků na výstavbu čistírny odpadních vod        
v areálu koupaliště v Penčicích uzavřené dne 17.3.1986 mezi Městským 
národním výborem Přerov a Československými státními drahami – 
Střední dráhy, Správa dráhy v Olomouci 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerov a 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ 70994234, se sídlem Praha 1,              
Dlážděná 1003/7, o skončení smluvního vztahu založeného hospodářskou smlouvou č.10/25                
o sdružení prostředků na výstavbu čistírny odpadních vod v areálu koupaliště v Penčicích, kterou dne 
17.3.1986 uzavřely Městský národní výbor Přerov jako sdružovatel a Československé státní dráhy – 
Střední dráhy, Správa dráhy v Olomouci jako sdružující organizace, a to k 15.7.2009. 

 

2661/66/6/2009 Využití  a provozování honitby Svrčov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem honebních pozemků 
podle rozhodnutí Městského úřadu Lipník nad Bečvou ze dne 25.2.2004 vydaném pod č.j.                    
ŽP 16325/2003/4, kterým byla uznána vlastní honitba Svrčov o celkové výměře 585 ha, jejímž 
držitelem je statutární město Přerov, mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o. se sídlem Na Hrázi 17, Přerov I-Město,                 
IČ: 27841090 jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let. Výše 
nájemného bude činit  204,- Kč/ha/rok, tj. 119.340,- Kč ročně bez DPH. Účelem nájmu bude výkon 
práva myslivosti. 

 

2662/66/6/2009 Prodej nepotřebného movitého majetku, nákladních automobilů 
Lublin 0352 a Ford Transit 100  2,5 D, které jsou ve vlastnictví 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí prodej nepotřebného movitého majetku               
ve vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova. 

 

2663/66/7/2009 Změna Vnitřního předpisu č. 21/06 Organizační řád Magistrátu města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Vnitřní předpis č........../09, kterým se mění Vnitřní 
předpis č. 21/06 ve znění vnitřního předpisu č. 26/06, č. 1/07, č. 8/07, č. 11/07, č.17/07, č. 22/07,         
č. 27/07, č. 5/08, č. 7/08,  č. 11/08, č. 12/08 a č. 6/09 Organizační řád Magistrátu města Přerova           
v rozsahu důvodové zprávy. 

 

2664/66/7/2009 Cena města Přerova 2009 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí návrh na ocenění osobností - Cena města Přerova 2009, 
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2. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit návrh na ocenění osobností v roce 2009. 
 

2665/66/7/2009 Podněty a připomínky z 62. - 64. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám, které 
zazněly na 62. - 64. schůzi Rady města Přerova. 

 

2666/66/7/2009 Náměty a připomínky z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí náměty a připomínky z 22. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova. 

 

2667/66/7/2009 Organizační řád Městské policie Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje „Organizační řád Městské policie Přerov“. 

 

2668/66/7/2009 Použití znaku města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje společnosti Hostašovická a.s. se sídlem Hostašovice 213, 
PSČ 741 01, IČ: 278 23 091, použití znaku města Přerova na vstupní bránu areálu přerovského 
výstaviště. 

 

2669/66/7/2009 Zahraniční pracovní cesta - Cuijk 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova do Cuijku ve složení Mgr. Elena Grambličková, MUDr. Eva Šenkýřová a Ing. Zdeněk 
Kazílek, s řidičem Petrem Koutným. Cesta se uskuteční ve dnech 22. - 25.7.2009.  

 

V Přerově dne 9. 7. 2009 

 

 

Ing. Jiří Lajtoch 
        primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
           náměstkyně primátora města Přerova 


