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USNESENÍ z 68. schůze Rady města Přerova konané dne 12.8.2009 

 

2673/68/1/2009 Program 68. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 68. schůze Rady města Přerova konané dne 12. srpna 2009 
 
2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 68. schůze Rady města 

Přerova 
 

 

2674/68/2/2009 Informace  o smluvních vztazích  v rozsahu  plnění od 100  -  500 tis. 
Kč, uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem  za období 1. 4. 2009 – 30. 6. 2009 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí : 
 
1. Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které uzavřely 

jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 21/06 – 
Organizační řád Magistrátu města Přerova  za období 1. 4. 2009 – 30. 6. 2009 dle důvodové 
zprávy. 

 
2. Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které uzavřely 

organizace zřízené městem Přerovem za období 1. 4. 2009 – 30. 6. 2009 dle důvodové zprávy. 
 

 

2675/68/2/2009 Kontrola plnění usnesení č. 2620/65/6/2009 z 65. jednání Rady města 
Přerova, konaného dne 24. 6. 2009 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci ke kontrole usnesení RM                       
č. 2620/95/6/2009 bod 2. z  24. 6. 2009 – 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. 

 

2676/68/2/2009 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
statutárního města Přerova za období od 1. 4. 2009 do 30. 6. 2009. 

 

2677/68/2/2009 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o zvláštním běžném 
účtu mezi statutárním městem Přerov a UniCredit Bank Czech Republik, a. s., se sídlem Na příkopě 
858/20, 113 80 Praha 1, IČ 64948242, číslo účtu 2102345770/2700. 
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2678/68/2/2009 Kontrola usnesení 2061/51/7/2009 - pracovní skupina pro zabezpečení 
oslav roku 2009 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny,  
 
2.  schvaluje rozšíření rámcového programu oslav roku 2009 dle důvodové zprávy, 
 
3.  schvaluje finanční spoluúčast statutárního města Přerova dle důvodové zprávy, a to bez 

nároku na finanční úpravy rozpočtu. 
 

 

2679/68/3/2009 Studie proveditelnosti „Regenerace městského bloku, náměstí TGM     
v Přerově“ - uzavření smlouvy o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření „Smlouvy o zhotovení studie proveditelnosti 
„Regenerace městského bloku, náměstí TGM v Přerově“ mezi statutárním městem Přerovem                
a zhotovitelem projekční kanceláří Arch.Design s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČ: 25764314, 
DIČ: CZ25764314. 
Předmětem smlouvy je studie proveditelnosti v celkové ceně 485.000,- Kč, tj. 577.150,- Kč s 19% 
DPH dle předložené cenové nabídky. 

 

2680/68/3/2009 Regionální letiště Přerov - Memorandum a příspěvek na provoz 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
1. schválit Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov se společností 

Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 75002, IČ: 28572971 
dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

 
2. stanovit rozvoj letiště Přerov předmětem veřejného hospodářského zájmu statutárního města 

Přerova, 
 
3. stanovit závazek veřejné služby na letišti Přerov v rozsahu dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, 
 
4. pověřit společnost Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 

750 02, IČ: 28572971, naplňovat závazek veřejné služby v rozsahu dle Přílohy č. 2 důvodové 
zprávy, 

 
5. schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč mezi statutárním městem 

Přerov a společností Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 
75002, IČ: 28572971. 

 

2681/68/3/2009 Pěší propojení Žerotínova náměstí a Kainarovy ulice - Memorandum 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
Memorandum k společnému postupu pro regeneraci centra města Přerova, spočívající ve vzniku 
pěšího propojení Žerotínova náměstí a Kainarovy ulice v Přerově doplněného občanskou vybaveností, 
městským mobiliářem a městskou zelení a na podporu rozvoje obchodu a služeb a podnikatelské 
infrastruktury s firmou Opti Lens, spol. s r.o., Žerotínovo nám. 643/4, Přerov, 750 02, IČ: 448 89 135, 
Mgr. M.P. a Mgr. K.M. 

 



 3 

2682/68/3/2009 Umístění distribu čního skladu firmy Nypro hutní prodej, a.s. 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s umístěním areálu distribučního skladu firmy Nypro 
hutní prodej a.s., 542 34 Malé Svatoňovice 291, IČ 25262068 v poloze určené ve Studii 
proveditelnosti pro Terminál kombinované dopravy Střední Morava Přerov. 

 

2683/68/3/2009 Smíšená stezka pro chodce a cyklisty v rámci stavby silnice I/55 MÚK 
s ČD Přerov - Předmostí - spolufinancování 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
spolufinancování stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí, připravované Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, závod Olomouc, jedná se o stavební objekt SO 121 Stezky v předpokládané výši               
5.173.954,- Kč bez DPH, s předpokládanou realizací v roce 2012 - 2014. 

 

2684/68/3/2009 IPRM Přerov - Jih - vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o 
poskytnutí podpory 

Rada města Přerova po projednání schvaluje k 1.9.2009 vyhlášení výzvy k podávání žádostí                
o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Přerov-Jih, dle důvodové zprávy. 

 

2685/68/3/2009 Informační a orientační systém projektu "Vytvoření a společné 
označení městských turistických tras" - 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 dodání Informačního a orientačního systému projektu 
"Vytvoření a společné označení městských turistických tras". Jako ekonomicky nejvýhodnější 
byla vyhodnocena nabídka uchazeče Urbania, s.r.o., se sídlem Hlavní 21, 664 48 Moravany, 
IČ 26242826, za nabídkovou cenu 727.688,- Kč bez DPH (865.949,- Kč vč.DPH). 

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

s.r.o., se sídlem Hlavní 21, 664 48 Moravany, IČ 26242826, za nabídkovou cenu 727.688,- Kč 
bez DPH (865.949,- Kč vč.DPH). 

 

2686/68/3/2009 Zimní stadion Přerov  – schválení jednacího řízení bez uveřejnění – 
vícepráce 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci dodatečných stavebních prací, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách  a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností v souladu s ustanovením § 23 odst. (7) písm. a) zákona                
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) jednacím řízením bez uveřejnění. 

 
2. schvaluje souladu s ustanovením § 34 zákona výzvu k jednání v jednacím řízení bez 

uveřejnění 
 
3. schvaluje vyzvaného zájemce, dodavatele Sdružení – Zimní stadion Přerov, sestávajíc se         

z členů K+S stavební s.r.o. Kroměříž (EKKL sportovní povrch s.r.o.) IČ 26257424 a PSS 
Přerovská stavební a.s. IČ 27769585.  
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4. ustanovuje dle § 59, 71 zákona č. 137/2006 Sb.,  komisi pro posouzení kvalifikace a  komisi 

pro otevírání obálek. Zároveň je tato komise pověřena jednáním s dodavatelem v rámci 
jednacího řízení bez uveřejnění. Složení komise:  

 - členové investiční komise 
 - Ing.arch. Antonín Buchta 
 - Ing. Josef Klvač 
 - Mgr. Josef Kulíšek 
 - Ing. Sedláček 

 

2687/68/3/2009 Výsadba zeleně v nové části  hřbitova v Přerově - schválení zadávacího 
řízení 

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

k úplnému předání výsadby zeleně v nové části  hřbitova v Přerově 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. Přerov   26863383 
 3. PROFIGREEN Přerov    60775858 

 

2688/68/3/2009 Revitalizace jezírka - park "Michalov", 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 předání a dokončení stavby revitalizace jezírka v jižní části parku Michalov, 
Přerov. Nejvýhodnější nabídka byla předložena od společnosti EKO Agrostav a.s., 
Tovačovská 300, Přerov, IČ 47672200, s nabídkovou cenou 789.065,00 Kč bez DPH           
(938.987,00 Kč vč. DPH). Na druhém pořadí byla vyhodnocena nabídka  společnosti 
Konvička služby s.r.o., Malá Dlážka 14, IČ 26863383 Přerov, s nabídkovou cenou 803.728,00 
Kč bez DPH (956 436,00 Kč vč. DPH). 

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

Agrostav a.s., Tovačovská 300, Přerov, IČ 47672200 s nabídkovou cenou 789.065,00 Kč bez 
DPH (938.987,00 Kč vč. DPH). 

 

2689/68/4/2009 Jízdné v MHD pro členy svazů odboje 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí příspěvku na jízdenku  ve výši Kč 300,--   
na osobu a rok občanům starším 70 let, kteří jsou držiteli osvědčení dle zákona č. 255/1946 Sb.,           
o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje     
za osvobození, ve znění pozdějších předpisů nebo držiteli potvrzení pro žadatele o mimosoudní 
rehabilitaci podle § 29 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších 
předpisů a mají trvalý pobyt na území města Přerova. 
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2690/68/4/2009 Cestovní náhrady 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis, kterým se mění Vnitřní předpis vydaný 
Radou města Přerova č. 4/2008 Cestovní náhrady. 

 

2691/68/4/2009 Smlouva o přezkoumání hospodaření 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku za rok 2009 mezi Statutárním městem Přerov a firmou H audit, s.r.o.,  
Petroncova 648/4, 700 30  Ostrava, IČ 25357336. Cena za uvedené služby činí 83.300,-- Kč včetně 
DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 3. 2010. 

 

2692/68/4/2009 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 
2009 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí rozbory hospodaření statutárního města Přerova    
za I. pololetí roku 2009. 
 
 Celkové příjmy  (včetně financování a fondů) statutárního města Přerova za I. pololetí 

jsou plněny na 40,2 %, tj. 570 877 276,56 Kč. 
 

 Celkové výdaje (včetně financování a fondů) statutárního města Přerova za I. pololetí 
jsou čerpány na 36,9 %, tj. 513 976 597,64 Kč. 

 

2693/68/4/2009 Rozpočtové opatření č. 12 

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

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

2694/68/4/2009 Rozpočtové opatření č. 12 – investiční akce 

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

 

2695/68/4/2009 Rozpočtové opatření č. 12 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 4.000.000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Tenisový klub Precolor Přerov, IČ: 14617200, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na rekonstrukci 
tenisového areálu, spočívající v revitalizaci povrchů antukových dvorců (s výjimkou 
centrkurtů), závlahového systému, spojovacích komunikací v areálu, plotů kolem dvorců        
na parcelách p.č. 2656/1, 2657/2, 2657/3, 2657/7, 2657/10, 2657/11, 2657/13, 2657/17, 
3345/1, 3345/2, 3345/13, 3345/14, 3345/15, 3345/16, 3344/2, 3344/3, 3344/4, 2637/14, 
2637/17, 2657/12, 2657/15, 2657/16, 2657/18, 2657/19, 2658 a na části parcely p.č. 3343/1     
v k.ú. Přerov v roce 2009. 
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 Poskytnutí dotace je podmíněno závazným poskytnutím a uvolněním státní dotace 
jmenovanému subjektu ve výši 9.000.000,- Kč k témuž účelu a na základě právního aktu 
příslušného ministerstva, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 300.000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43,       
na výplaty jezdcům, výplaty delegovaným činovníkům FIA včetně cestovních náhrad, zápis    
do kalendáře závodů a licence na schválení tratě, spojené s pořádáním Mistrovství Evropy      
v autocrossu, které se bude konat 4. - 6. září 2009 v areálu Přerovské rokle, 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 22.000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28,            
na dopravu spojenou s účastí jezdců klubu Adama a Pavla Procházkových na Mistrovství světa 
v biketrialu, které se bude konat 27. - 28. srpna 2009 v Číně, 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Fitness AVE Přerov, IČ: 66743117, se sídlem Přerov, Nádražní 2, na nájemné sálu, náklady   
na rozhodčí a ceny pro závodníky, spojené s pořádáním sportovní soutěže ve fitness                 
a kulturistice, konané dne 17. 10. 2009 v Městském domě v Přerově pod názvem „O pohár 
primátora statutárního města Přerova“, 

 
5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                 

a závazných ukazatelů dle přílohy č. 1. 
 

2696/68/4/2009 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova     
na rok 2010 včetně harmonogramu jeho zpracování  

Rada města Přerova po projednání schvaluje Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2010 včetně harmonogramu jeho zpracování. 

 

2697/68/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - Taneční škola Puls. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 20.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem Taneční škola Puls Přerov, se sídlem Osmek 11, Přerov, 750 02,              
IČ 70868514 na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství Evropy v hip hop 
formacích ve slovinském Koperu, které se uskutečnilo v termínu od 3. do 5. července 2009. 

 

2698/68/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - TJ Union 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem TJ Union Lověšice, se sídlem Přerov III-Lověšice, U sokolovny 226, PSČ 
750 02, IČ 44889062, zastoupenou předsedou Zdeňkou Rozkošnou  na částečnou úhradu nákladů 
spojených s temperováním kulturního domu v Lověšicích v zimním období. 

 

2699/68/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - Cylindr-Caffé 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 20.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
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městem Přerov a Cylindr-caffé s.r.o., se sídlem Kroměříž, Riegrovo nám. č.p. 138, PSČ 761 01,        
IČ: 255 62 061, zastoupenou jednatelem Milanem Válečkem na částečnou úhradu nákladů spojených   
s konáním společensko-kulturních akcí v přerovské provozovně. 

 

2700/68/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - Miroslav Mőck 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 40.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace  mezi statutárním 
městem Přerov a M.M. na částečnou úhradu nákladů spojených  s vydáním knihy. 

 

2701/68/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - Jiří Vojzola.  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr       
na poskytnutí dotace ve výši 30.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a Mgr. Jiřím Vojzolou na částečnou úhradu nákladů spojených s výstavou 
Světový sport objektivem Jiřího Vojzoly, která se uskuteční v termínu od 12. listopadu 2009 do 31. 
ledna 2010. 

 

2702/68/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - Střední škola zemědělská 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,-- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Střední škola zemědělská, Osmek 47, 750 11  Přerov, IČ 63701171, na částečnou úhradu 
nákladů spojených s pořádáním XIII. ročníku jezdeckých závodů o cenu města Přerova 

 
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                   

a závazného ukazatele:  
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6310 11 Obecné příjmy a výdaje z 
finančních operací (úroky z 
úvěrů) 

8 392,0 - 30,0 8 362,0 

3419 1 Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 30,0 30,0 
 
 
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

42 086,8 * + 30,0 42 116,8 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

 

2703/68/4/2009 Kulturní a informační služby města Přerova - personální zajištění 
Městského informačního centra v Předmostí 
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o připravovaných změnách                     
v personálním zabezpečení služeb, zejména v souvislosti se zabezpečením provozu nově budovaného 
Městského informačního centra v Předmostí. 

 

2704/68/5/2009 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – 
rozšíření oborů vzdělání   

Rada města Přerova po projednání schvaluje zařazení oboru vzdělání „79-01-B/001 Pomocná škola“ 
mezi obory základního vzdělání Základní školy a Mateřské školy Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, 
IČ: 47858281, s účinností od 01. 09. 2009. 

 

2705/68/5/2009 Povolení výjimky z maximálního počtu žáků ve třídě základní školy  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2009/2010 Základní škole Přerov, Velká 
Dlážka 5 výjimku do 1 žáka z maximálního počtu žáků ve třídě. 

 

2706/68/5/2009 Předání části dokončené investiční akce „Realizace úspor energie 
objektu MŠ a SŠ Na odpoledni 16, Přerov“ k hospodaření příspěvkové 
organizaci Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne            
01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a subjektem Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8.  
 
Předmětem tohoto dodatku je předání části dokončené investiční akce „Realizace úspor energie 
objektu MŠ a SŠ Na odpoledni 16, Přerov“ v ceně 4 400 997,62 Kč k hospodaření jmenované 
příspěvkové organizaci. 
 

 

2707/68/5/2009 Předání dokončené investiční akce „Revitalizace školního hřiště ZŠ 
Přerov, Želatovská 8“ k hospodaření příspěvkové organizaci 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 2 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne            
01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a subjektem Základní škola Přerov, Želatovská 8.  
 
Předmětem tohoto dodatku je předání dokončené investiční akce „Revitalizace školního hřiště ZŠ 
Přerov, Želatovská 8“ v ceně 7 332 369,54 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. 
 

 

2708/68/5/2009 Soukromá základní škola Acorn’s & John’s school s.r.o. - rozšíření 
oborů vzdělání   

Rada města Přerova po projednání vydává kladné stanovisko k zařazení oboru vzdělání „79-01-B/001 
Pomocná škola“ mezi obory základního vzdělání Soukromé základní školy Acorn’s & John’s school 
s.r.o., IČ: 25366564, s účinností od 01. 09. 2009. 
 

 

2709/68/5/2009 Úprava platu ředitelů  

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje s účinností od 22. 06. 2009 úpravu platového tarifu paní Bc. Daně Trnkalové, 

ředitelce Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 44 v rozsahu uvedeném dle důvodové 
zprávy,  

 
2. schvaluje s účinností od 22. 06. 2009 úpravu platového tarifu paní Bc. Marii Netočné, 

ředitelce Mateřské školy Přerov, Komenského 25 v rozsahu uvedeném dle důvodové zprávy,  
 
3. schvaluje s  účinností od 10. 09. 2009 výjimečné zařazení do platové třídy dle § 3 

odst. 3 písm. c) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění,  paní Janě Doleželové, 
ředitelce Školní jídelny Přerov – Předmostí, Hranická 14 dle důvodové zprávy. 
 

 

2710/68/5/2009 Mateřské centrum Sluníčko - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem Mateřské centrum Sluníčko, IČ: 66743516, se sídlem Přerov, Sokolská 
26,  na úhradu nákladů spojených s užíváním prostor v objektu Přerov, Sokolská 26 v roce 2009.        
   

 

2711/68/5/2009 Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. - účelová 
dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov            
a subjektem Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s., IČ: 27057712, se sídlem 
Olomouc, Legionářská 12,  na podporu sportovní činnosti mladých talentovaných sportovců 
Olomouckého kraje v individuálních sportech v roce 2009.       
   

 

2712/68/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 43 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou  službou č. p. 748  v  Přerově, Trávník   č.o.1, s panem J.K., 
 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 v domě zvláštního určení - domě                   
s pečovatelskou  službou č. p. 2472  v  Přerově,  Jižní čtvrť  I  č.o.25, s paní A.P. 
 

 

2713/68/5/2009 Záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace Centru pro 
komunitní práci střední Morava na realizaci projektu "Dobrovolnictví 
na Přerovsku" 

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení ve věci záměru poskytnutí dotace občanskému 
sdružení Centrum pro komunitní práci střední Morava, se sídlem Přerov, Kramářova 31, IČ 69604401, 
na zajištění projektu "Dobrovolnictví na Přerovsku". 
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2714/68/5/2009 Poskytnutí mimořádné účelové dotace Sociálním službám města 
Krom ěříže na provoz Domova pro seniory Vážany a Domova pro 
seniory U Kašny v Kroměříži 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši  12.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této výši mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a Sociálními službami města Kroměříže, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Kroměříž, Riegrovo náměstí 159, IČ 71193430, jako příjemcem 
dotace, na provoz Domova pro seniory Vážany a Domova pro seniory U Kašny. 

 

2715/68/5/2009 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/012/010/09 o poskytnutí dotace - 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní 
organizace SPMP ČR Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 1 
ke smlouvě č. 15/012/010/09 o poskytnutí dotace ze dne 9.6.2009 mezi Společností pro podporu lidí    
s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizací SPMP ČR Přerov jako příjemcem a statutárním 
městem Přerov jako poskytovatelem, dle důvodové zprávy. 

 

2716/68/5/2009 Zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany 
v oblasti bydlení v roce 2009 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje zapojení statutárního města Přerova do programu 
zajištění integrace azylantů v oblasti bydlení. 

 

2717/68/5/2009 Návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy v domě zvláštního 
určení - domě s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě zvláštního 
určení - domě s pečovatelskou službou v Přerově-Předmostí, Tyršova 68 s panem O.O.Nájemní 
smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek.  

 

2718/68/5/2009 Návrh na zrušení usnesení Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání ruší usnesení č. 2534/63/5/2009 (bod 3) z 63. schůze Rady města 
Přerova, konané dne 10.6.2009 (paní D.M.). 

 

2719/68/5/2009 Změna v rozsahu majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci 
Sociální služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu        
v  rozsahu  majetku  svěřeného  do  správy  příspěvkové  organizaci   Sociální  služby  města Přerova, 
IČO 49558854, se sídlem Přerov I - Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02, v souladu s čl. 7 její 
zřizovací listiny ze dne 11. 12. 2008 tak, že se z majetku svěřeného do správy příspěvkové   organizaci  
Sociální  služby  města  Přerova  vyjímá  zabezpečovací systém  s  pořizovací cenou 43.550,94 Kč, 
umístěný v budově  č.p. 3042, U Žebračky 18a, příslušné k části obce Přerov I - Město, a to s účinností 
od 14. 9. 2009.   
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2720/68/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 407 ost. plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Lýsky. 

 

2721/68/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí            
ve vlastnictví statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku části 
pozemku p.č. 4889/26 ost. plocha o výměře cca 13 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2722/68/6/2009 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí      
z vlastnictví statutárního města Přerov - objektu bydlení č.p. 2881, 
příslušného k části obce Přerov I - Město, stojícího na pozemku p.č. 
2554/13 a  pozemků p.č. 2554/13 a p.č. 2559/11 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod 
objektu bydlení č.p. 2881, příslušného k části obce Přerov I – Město, postaveného na pozemku p.č. 
2554/13 a pozemků p.č. 2554/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1085 m2 a p.č. 2559/11, ostatní 
plocha o výměře 2733 m2 vše v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod těchto 
nemovitostí 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 Přerov. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 
2.380,- Kč (vč. DPH). 

 

2723/68/6/2009 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 2883/1,   
p.č. 2883/2, p.č. 2403/4 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  částí  
pozemků p.č.  2403/4  ost. pl.  o výměře 16 m2, p.č. 2883/1 ost. pl. o výměře 49 m2 a p.č. 2883/2 ost. 
pl. o výměře  19 m2,  vše  v  k.ú. Přerov. 

 

2724/68/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
do majetku  statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 5207/39  
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr  statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 5207/39 ost. pl. o výměře  cca 90 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví  spol. ALIMENTARE 
a.s., Tř. gen. Janouška 2854/2 Přerov I-Město, IČ 60792817, do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

2725/68/6/2009 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod  nemovitých věcí 
z vlastnictví  statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemku p.č.2051/13 ost. plocha o výměře 83 m2, z vlastnictví statutárního města Přerova. 
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2726/68/6/2009 Záměr statutárního  města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova -pozemků p.č. 4643/1 ost. 
plocha, p.č. 4600 ost. plocha, oba v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání se neusnesla ve věci záměru statutárního města Přerova  - úplatný 
převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4643/1 ost. plocha         
o výměře 480 m2, p.č. 4600 ost. plocha o výměře 399 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

2727/68/6/2009 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– prodej 62 bytových jednotek ve 3 objektech bydlení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
převodu 62 bytových jednotek v níže uvedených 3 objektech bydlení do vlastnictví stávajících 
nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v 
platném znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek se pohybuje v rozmezí 60 – 70 %. 
 
                             číslo popisné               pozemek                             počet          %  
Objekt bydlení                Přerov I – Město           p.č. v k.ú. Přerov                bytů      zájmu 
Jižní čtvrť II/14,15,16     2552,2551,2550  5738/3,5738/2,5739/1                23       69,56 
Jižní čtvrť IV/10,11,12    2544,2543,2542  5745/17,5745/16,5745/15            23       69,56 
nám. Fr. Rasche 3   1949                1160                  16       66,66 
Celkem 3 domy                                                                                                          62 bytů  

 

2728/68/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 505/2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 505/2 ost.pl.  o výměře 144 m2 v k.ú. Lověšice u Př., dle geometrického 
plánu č. 215-136/2008 označené novým parcelním číslem 551/1, z majetku statutárního města Přerova 
do majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390,        
za kupní cenu celkem 94.150,- Kč, t.j. 654,- Kč/m2. 

 

2729/68/6/2009 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 1140 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 1140  ost.pl.             
o výměře 101 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, dle geometrického plánu č. 236-80/1999 
označené novým parcelním číslem st. 403, z majetku statutárního města Přerova, do majetku pana 
A.B. za kupní cenu 3.030,- Kč, t.j. 30,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

2730/68/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– částí pozemku p.č. 315 v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 315  

zahrada  v k.ú. Čekyně, dle geometrického plánu č. 304-63/2009 označené jako díl "b"             
o výměře 57 m2, z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů            
Ing. N. a MVDr. P.R. za kupní cenu 11.970,- Kč, t.j. 210,- Kč/m2 - cena v místě a čase 
obvyklá. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 315 

zahrada v k.ú. Čekyně, dle geometrického plánu č. 304-63/2009 pozemek označený parcelním 
číslem 315 o výměře 21 m2, z majetku statutárního města Přerova, do společného jmění 
manželů H. a V.K. za kupní cenu 4.410,- Kč, t.j. 210,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

2731/68/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod budovy č.p. 1457 na pozemku p.č. 988,příslušné k části obce Přerov I-Město, části pozemku 
p.č.988 označené dle geometrického plánu č. 3999-4/2009 jako pozemek p.č. 988 zast. plocha              
o výměře 1010 m2 , části pozemku p.č. 989 dle geometrického plánu č. 3999-4/2009 označené jako 
pozemek  p.č. 989 ost. plocha o výměře 1508 m2 a části pozemku p.č. 990 dle geometrického plánu     
č. 3999-4/2009 označené jako pozemek  p.č. 990/2 ost. plocha o výměře 898 m2 vše v k.ú. Přerov,         
z vlastnictví statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví společnosti TRINOM s.r.o.    
se sídlem Přerov I-Město, Tovačovská 11a, IČ 19014015( id. 1/2)  a společnosti PEMAP s.r.o.,           
se sídlem Přerov I-Město, Na Hrázi č.60, IČ 46377483 (id. 1/2), za kupní cenu ve výši 2 300 000,- Kč 
(cena v místě a čase obvyklá). 

 

2732/68/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
vyjmutí 131 bytových jednotek v 9 objektech bydlení z prodeje            
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví 
stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007                
v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyjmutí 131 
bytových jednotek v níže uvedených 9 objektech bydlení z prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,  
v platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007                
v platném znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek se pohybuje pod 50 % zájmu 
nájemců, kdy bude současně upravena příloha vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů“, se seznamem 
domů k prodeji ze které budou vypuštěny níže uvedené objekty bydlení: 
 
 
   číslo popisné  pozemek         počet        % 
Objekt bydlení              Přerov I – Město p.č. v k.ú. Přerov       bytů          zájmu 
Bartošova 22  2294       425                8        37,5 
Boženy Němcové 15 1698       426                4        25,0 
Denisova 8  2147   1154 včetně 1155          20        35,7 
Denisova 10  2146   1156            20          5,8 
Denisova 12  2145   1157            20        16,6 
gen. Štefánika 7 2383              1310 včetně 1311          28        22,7 
Jižní čtvrť III/6,7 2522,2521    5745/19,5745/20          11        30,0 
Jižní čtvrť IV/4,5 2526,2525   5745/4,5745/5           12        33,3 
Kojetínská 5  2309       793                8          0,0 
Celkem 9 domů                                                                                      131  bytů 
 

 

2733/68/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 930 v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod   pozemku p.č. 930 orná půda o výměře 10374 m2 v k.ú. Henčlov, z vlastnictví statutárního 
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města Přerov, do vlastnictví Ing. P.O. za cenu v čase a místě obvyklou, která činí 103.740,- Kč ( tj. 
10,- Kč/m2). 

 

2734/68/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–  pozemků 1961/4, p.č. 1961/2, části p.č. 1961/1 a části p.č. 4986/1 vše v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemků p.č. 1961/4  zast.pl. o výměře 973 m2,  p.č. 1961/2  ost.pl. o výměře 3793 m2, části 
p.č. 1961/1 ost.pl. o výměře cca 2970 m2 a části p.č. 4986/1 ost.pl. o výměře cca 130 m2 vše v k.ú. 
Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti PRIOR, obchodní domy a.s.,       
se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7,  IČ: 46962344. 
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Na základě této smlouvy bude na 
pozemcích p.č. 1961/2  ost.pl., části p.č. 1961/1 ost.pl. a části p.č. 4986/1 ost.pl. vše v k.ú. Přerov 
realizována stavba Obchodní galerie Přerov - investor PRIOR, obchodní domy a.s..  Podmínkou 
uzavření kupní smlouvy je vybudování parkovacích míst pro min. 300 automobilů na střeše budovy 
Obchodní galerie Přerov. Parkovací plochy  musí být přístupné veřejnosti zdarma a bez omezení. 
Nesplní-li kupující některou z uvedených povinností, bude povinen uhradit prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 1.500.000,- Kč a prodávající bude oprávněn od smlouvy odstoupit. Součástí kupní 
smlouvy bude ujednání o předkupním právu prodávajícího (statutárního města Přerova) k předmětným 
nemovitostem za cenu v místě a čase obvyklou v době zpětného převodu nemovitostí pro případ jejich 
převodu nebo převodu částí předmětných nemovitostí kupujícím na 3. osobu. Ujednání o předkupním 
právu bude sjednáno na dobu do dne, kdy budou splněny podmínky pro užívání dokončené stavby 
Obchodní galerie Přerov stanovené právními předpisy. Součástí kupní smlouvy bude rovněž ujednání 
o tom, že na střeše Obchodní galerie Přerov bude min. 300 parkovacích míst přístupných veřejnosti 
zdarma a bez omezení. Pro případ porušení této povinnosti je kupující povinen uhradit prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 1.500.000,- Kč a prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit. Kupní 
smlouva bude uzavřena do 90-ti dnů od doručení geometrického plánu na oddělení převáděných částí 
pozemků p.č. 1961/1 a p.č. 4986/1 v k.ú. Přerov a znaleckého posudku na určení ceny převáděných 
pozemků prodávajícímu. Převod bude realizován za cenu v místě a čase obvyklou ke dni převodu. 
Náklady spojené s převodem hradí kupující. 

 

2735/68/6/2009 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. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření budoucí kupní smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem jako budoucím prodávajícím a manželi A.K.a R.K. jako 
budoucími kupujícími, jejímž předmětem bude 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 za kupní cenu ve výši 506.100,-Kč (slovy: 
pětsetšesttisícjednostokorunčeských), tj. 700,- Kč/m2, která byla stanovena na základě 
znaleckého posudku č. 335/07 vypracovaného dne 24. 9. 2007, znalcem Jiřím Pazderou,       
751 02 Troubky, Vrbí 50/38, kancelář Wilsonova 18, 750 02 Přerov navýšenou o částku 
200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských), tedy celková kupní cena bude činit 706.100,- 
Kč (slovy: sedmsetšesttisícjednostokorunčeských). 
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 Kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne zahájení stavebních prací na 
vybudování veřejné infrastruktury pro 6 rodinných domů spočívající v prodloužení hlavních 
řadů inženýrských sítí v ulici Na Zábraní v místní části Kozlovice. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření budoucí kupní smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem jako budoucím prodávajícím a manželi Ing. J.V. a Ing. P.V. 
jako budoucími kupujícími, jejímž předmětem bude budoucí úplatný převod 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 a 
pozemku p.č. 171/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova za kupní cenu ve výši 718.200,-Kč (slovy: 
sedmsetosmnácttisícdvěstěkorunčeských), tj. 700,- Kč/m2, která byla stanovena na základě 
znaleckého posudku č. 335/07 vypracovaného dne 24. 9. 2007, znalcem Jiřím Pazderou, 751 
02 Troubky, Vrbí 50/38, kancelář Wilsonova 18, 750 02 Přerov navýšenou o částku 200.000,- 
Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských), tedy celková kupní cena bude činit 918.200,- Kč (slovy: 
devětsetosmnácttisícdvěstěkorunčeských). 
 Kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne zahájení stavebních prací na 
vybudování veřejné infrastruktury pro 6 rodinných domů spočívající v prodloužení hlavních 
řadů inženýrských sítí v ulici Na Zábraní v místní části Kozlovice. 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření budoucí kupní smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem jako budoucím prodávajícím a manželi Ing. D.P. a M.P. jako 
budoucími kupujícími, jejímž předmětem bude 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 za kupní cenu ve výši 711.200,-Kč (slovy: 
sedmsetjedenácttisícdvěstěkorunčeských), tj. 700,- Kč/m2, která byla stanovena na základě 
znaleckého posudku č. 335/07 vypracovaného dne 24. 9. 2007, znalcem Jiřím Pazderou,       
751 02 Troubky, Vrbí 50/38, kancelář Wilsonova 18, 750 02 Přerov navýšenou o částku 
200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských), tedy celková kupní cena bude činit 911.200,- 
Kč (slovy: devětsetjedenácttisícdvěstěkorunčeských). 
 Kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne zahájení stavebních prací na 
vybudování veřejné infrastruktury pro 6 rodinných domů spočívající v prodloužení hlavních 
řadů inženýrských sítí v ulici Na Zábraní v místní části Kozlovice. 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření budoucí kupní smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem jako budoucím prodávajícím a panem P.P. jako budoucím 
kupujícím, jejímž předmětem bude budoucí úplatný převod pozemků p.č. 167/1, p.č. 167/2 a 
částí pozemků p.č. 162 a p.č. 163, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova o celkové výměře 627 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. 167/1 (orná 
půda), v k.ú Kozlovice u Přerova a pozemku p.č. 166 (orná půda), v k.ú Kozlovice u Přerova             
za kupní cenu ve výši 486.500,-Kč (slovy: čtyřistaosmdesátšesttisícpětsetkorunčeských), tj. 
700,- Kč/m2, která byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 335/07 vypracovaného 
dne 24. 9. 2007, znalcem Jiřím Pazderou, 751 02 Troubky, Vrbí 50/38, kancelář Wilsonova 
18, 750 02 Přerov navýšenou o částku 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských), tedy 
celková kupní cena bude činit 686.500,- Kč (slovy: 
šestsetosmdesátšesttisícpětsetkorunčeských). 
 Kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne zahájení stavebních prací na 
vybudování veřejné infrastruktury pro 6 rodinných domů spočívající v prodloužení hlavních 
řadů inženýrských sítí v ulici Na Zábraní v místní části Kozlovice. 
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5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr vybudování veřejné 
infrastruktury pro 6 rodinných domů spočívající v prodloužení hlavních řadů inženýrských sítí 
a místní komunikace v ulici Na Zábraní v místní části Kozlovice. 

 
6. pověřuje Odbor rozvoje zajištěním příslušných projektových dokumentací a povolení              

k přípravě realizace záměru uvedeného v bodě 5. tohoto usnesení. 
 

2736/68/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemku p.č.4293/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č.150/8/3/2007 B-1 z 8.zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10.9.2007,        
ve znění usnesení č.196/10/4/2007 B-8 schváleného Zastupitelstvem města Přerova na jeho               
10. zasedání konaném dne 29.10.2007, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod 
nemovitých věcí – částí pozemku p.č.4293/1 (ostatní plocha - zeleň) o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví fyzických osob dle jejich stávajícího podílu        
k pozemku p.č.4293/34 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú.Přerov, tak, že text:  
 
„Vlastnické právo                             Podíl___ 
  B.V.MUDr.                           378/30793   
 
  Ch.J.                           761/30973 
 
  Ch.R.Ing.                           645/61586 
  H.E.                                                                                                                                         645/61586 
   
  G.T. a G.M.Mgr.                                                                                                                     765/30793 
  D.B.                                                                                                                                         556/92379 
  K.F.                                                                                                                                         556/92379 
  K.M.                                                                                                                                        556/92379 
 
  K.B.                                                                                                                                         80/4399 
 
  M.J. a M.J.                                                                                                  80/4399 
 
  O.J.                                       556/30793“ 
   
  se nahrazuje textem:  
 
„Vlastnické právo              Podíl___ 
  B.V.                                               387/30793   
 
  Ch.J. a Ch.A.                                                                                                                      761/30793 
 
  H.J.                                   645/30793 
 
  G.M.Mgr.                         765/30793 
 
  Š.H.                                      556/30793                
 
  L.O.                          40/4399 
  P.P.                                                              40/4399 
 
  M.R.                          80/4399        
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  O.H.                                   556/30793“   
 

2737/68/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - jiného nebytového prostoru č. 437/101 v bytovém domu č.p. 
436, č.p.437, příslušném k části obce Přerov I - Město, postaveném na 
pozemku p.č. 4394/31 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu 
id.13/1377 na společných částech bytového domu a pozemku 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - jiného nebytového prostoru            
č. 437/101 v bytovém domu č.p. 436, č.p.437, příslušném k části obce Přerov I - Město, postaveném 
na pozemku p.č.4394/31 v k.ú. Přerov (Seifertova 12) a spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku ve výši id.13/1377, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví 
paní V.L. za kupní cenu ve výši 67.000,-Kč. 

 

2738/68/6/2009 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 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla ve věci podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit 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-
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 společnosti Moravel a.s., IČ 45192511, se sídlem Olomouc-Holice, 
Sladkovského 42, PSČ 783 71, za kupní cenu ve výši 1.700.000,-Kč 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 společnosti TEX Ostrava s.r.o., IČ 60321709, se sídlem Ostrava, Moravská 
Ostrava, Cihelní 760/35, PSČ 702 00, za kupní cenu ve výši 1.500.000,-Kč. 

 

2739/68/6/2009 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – 
budova objekt bydlení č.p. 691 na pozemku p.č. 779, příslušná k části 
obce Přerov I-M ěsto, pozemek p.č.779 zast.pl vše k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – budova objekt bydlení č.p. 691      
na pozemek  p.č. 779, příslušná k části obce Přerov I-Město, pozemek p.č.779 zast.pl. o výměře        
480 m2 vše k.ú. Přerov, do vlastnictví spol. SENSUS s.r.o., IČ 47669535, se sídlem Kojetínská 
383/17, Přerov za  kupní cenu ve výši 1.215.000,-Kč. 

 

2740/68/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod: 
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1.  pozemku p.č. 1026 ost. plocha o výměře  600 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví M.H. a 

V.S. každá ideální polovinu  do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 
144 000,- Kč, t.j. 240,- Kč/m2.  1.splátka kupní ceny  byla uhrazena  ve výši 72 000,- Kč,  
doplatek kupní ceny  činí 72 000,- Kč. 

  
2.  pozemku p.č. 1028 ost. plocha o výměře 1003 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ze  společného 

jmění manželů A.a J.S. do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 240 
720,- Kč, tj. 240,- Kč/m2. 1.splátka kupní ceny byla uhrazena ve výši 125 280,- Kč, 2. splátka  
kupní ceny byla uhrazena ve výši 50 000,- Kč, doplatek  kupní ceny  činí 65 440,- Kč. 

 

2741/68/6/2009 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova – pozemků  p.č. 2637/20, p.č.2637/22, p.č. 2637/23, ostatní 
plochy,  vše k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2637/20 ost. plocha     
o výměře 238 m2, p.č. 2637/22 ost. plocha o výměře 22 m2, p.č. 2637/23 ost. plocha o výměře 188 m2, 
vše v k.ú. Přerov, z majetku České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,    
se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 za kupní cenu ve výši 448.000,- Kč. 
Statutární město Přerov jako nabyvatel uvedených pozemků uhradí  Úřadu pro zastupování státu        
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, náklady spojené                      
s vypracováním znaleckého posudku ve výši 3.200,- Kč. 

 

2742/68/6/2009 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města  
Přerova -  pozemků  p.č. 313/1, p.č. 260 a p.č. 336, vše v k.ú. Újezdec    
u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod pozemků p.č.313/1 ostatní plocha o výměře 4791 m2, p.č.260 ostatní plocha o výměře        
2016 m2  a p.č.336 ostatní plocha o výměře 888 m2, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2,  IČ 69797111, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2743/68/6/2009 Darovací smlouva mezi ČR-Krajským státním zastupitelstvím v 
Ostravě jako dárcem a statutárním městem Přerov jako obdarovaným 
o bezúplatném převodu budovy č.p. 387, příslušné k části obce Přerov 
I-M ěsto, postavené na pozemcích p.č. 2152/2 a p.č. 2152/3 v k.ú. Přerov 
(Čechova 43) 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
darovací smlouvy mezi Českou republikou – s právem hospodaření Krajské státní zastupitelství           
v Ostravě, se sídlem Moravská Ostrava, Na Hradbách 21/1836, IČ 00026077, jako dárcem                    
a statutárním městem Přerov jako obdarovaným o bezúplatném převodu budovy č.p. 387 (objekt 
občanské vybavenosti), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemcích p.č. 2152/2        
a p.č. 2152/3, vše v k.ú. Přerov, ve znění uvedeném v příloze č. 1. 

 

2744/68/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 617/7 zast. 
plocha nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem 
a L.O. jako nájemcem. 
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Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše  úhrady za nájem bude 
činit 600,- Kč/rok, tj. 25,- Kč/m2/rok. 
Účelem nájmu bude  užívání pozemku pod stavbou garáže ve vlastnictví žadatele. 

 

2745/68/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném       
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání 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) - místnosti č. 78 o výměře 123 m2 mezi statutárním 
městem Přerov jako pronajímatelem a občanským sdružením RESOCIA o.s. pro všestranný kulturní, 
sociální a tělesný rozvoj dětí a mládeže a pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, se sídlem 
Domaželice 36,751 15 Domaželice, IČ: 70862133, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s účinností od 1. 1. 2010. Nájemné činí 24.600,- Kč 
ročně (tj. 200,- Kč/m2/rok). Účelem nájmu je využívání prostor k provozování školského 
ambulantního zařízení - Střediska výchovné péče. 

 

2746/68/6/2009 Nájem nemovitých věcí 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;  výpůjčka nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č.51 v k.ú. 
Bochoř 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. 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 příloze č.1, 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 neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné bude činit 12.000,- Kč/ročně navýšených o DPH odpovídající poměrné části 
nájemného za věci movité dle návrhu nájemce. 

 
2. 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 1. tohoto 
usnesení. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. 

 

2747/68/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 968, příslušnému k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24. 2. 2009 na nájem 

nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I – Město,        
na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov (Komenského 25) o výměře 87,60 m2 mezi statutárním 
městem Přerov jako pronajímatelem a paní Michaelou Trefilíkovou, s místem podnikání 
Uherské Hradiště – Sady, 28. října 189, IČ:87261189, jako nájemcem, kterým se na dobu 
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jednoho roku mění původní výše nájemného 131.400,-Kč/rok (tj. 1.500,-Kč/m2/rok) na novou 
výši nájemného 65.700,-Kč/rok (tj. 750,-Kč/m2/rok). Ostatní ujednání nájemní smlouvy          
se nemění. 

 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24. 2. 2009 na nájem nebytových 

prostor v objektu bydlení č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
1255 v k.ú. Přerov (Komenského 25) o výměře 87,60 m2 mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a paní Michaelou Trefilíkovou, s místem podnikání Uherské Hradiště – Sady, 
28. října 189, IČ:87261189, jako nájemcem, kterým se na dobu jednoho roku mění původní 
výše nájemného 131.400,-Kč/rok (tj. 1.500,-Kč/m2/rok) na novou výši nájemného 87.600,-
Kč/rok (tj. 1.000,-Kč/m2/rok). Ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění. 

 

2748/68/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 5307/84 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 5307/84 
ost. plocha o výměře cca 18 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem 
a  M.Z. jako nájemcem. 
Nájemní smlouva  bude uzavřena  na dobu určitou 3 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné bude 
činit 3 600,- Kč/rok, tj. 200,- Kč/ m2/rok. 
Účelem nájmu bude zřízení trvalé předzahrádky. 

 

2749/68/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, 
tržních a parkovacích míst a výpůjčka nemovitých 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 nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova, tržních a parkovacích míst 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. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 3.690.232,-Kč/rok 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. Součástí nájemní smlouvy bude závazek nájemce 
uhradit pronajímateli úhradu za užívání předmětu nájmu bez právního důvodu v období           
od 30.7.2009 do dne uzavření nájemní smlouvy, přičemž výše úhrady bude 3.690.232,-Kč/rok. 
Předmětem nájemní smlouvy budou následující nemovité věci, tržní a parkovací místa, včetně 
všech součástí a příslušenství: 

 
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  
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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 (orná půda) o výměře 32 m²  
    část pozemku p.č.1538/1 (orná půda) o výměře 1.216 m²  
    část pozemku p.č.1538/2 (ostatní plocha - skládka) o výměře 2.224 m²  
    část pozemku p.č.1538/4 (orná půda) o výměře 1.728 m²  
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: 
    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: 
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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 uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a společností Technické služby 
města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 
02, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou. Účelem 
výpůjčky je v případě pozemků zastavěných budovami jako předmětem nájemní smlouvy dle 
bodu 1. tohoto usnesení užívání těchto pozemků vypůjčitelem po dobu trvání nájemního 
vztahu, v případě nemovitostí v areálu útulku provozování útulku pro odchycená zvířata, v 
případě pozemků v areálu hájenky Svrčov užívání těchto pozemků v souvislosti s pronájmem 
honitby Svrčov ze strany Technických služeb města Přerova, s.r.o. jako nájemce, v případě 
veřejných WC provozování WC a v případě ostatních budov uskladnění movitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova. Předmětem smlouvy o výpůjčce budou následující 
nemovité věci, včetně všech součástí a příslušenství: 

 
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                            
     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: 
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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.      

 

2750/68/6/2009 Nájem nebytového prostoru ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
(místnost č. 9 - kancelář) ve stavbě občanského vybavení bez čp/če 
postavené na pozemku p.č. 1873/23 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy ze dne    
30. 7. 2008 na nájem nebytového prostoru (místnost č. 9 - kancelář) o výměře 17,63 m2 ve stavbě 
občanského vybavení bez čp/če postavené na pozemku p.č. 1873/23 v k.ú. Přerov mezi statutárním 
městem Přerov jako pronajímatelem a společností Počítačová služba s.r.o., IČ 25884735, se sídlem 
Olomouc, Stupkova 413/1a, jako nájemcem.  
Nájemní smlouva bude skončena dohodou ke dni 31. 8. 2009. 

 

2751/68/6/2009 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 mění část svého usnesení č. 2606/65/6/2009 bod 1. z 65. schůze 
Rady města Přerova konané dne 24. 6. 2009, kterým schválila uzavření dohody o skončení nájemní 
smlouvy na nájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov o výměře 63,82 m2 
uzavřené dne 10. 10. 2007 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní Martou 
Jandovou, místem podnikání Přerov I - Město, Seifertova 583/18, IČ: 43541801, jako nájemcem tak, 
že text: 
"Nájemní smlouva bude skončena dohodou ke dni 31. 7. 2009." 
 
se nahrazuje textem: 
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"Nájemní smlouva bude skončena dohodou ke dni 30. 9. 2009." 
 

2752/68/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových  -  části pozemků  p.č. 16 ost. 
plocha, p.č. 287 ost. plocha, oba  v k.ú. Čekyně  

Rada města Přerova po projednání schvaluje   uzavření  nájemní smlouvy na části pozemků  p.č. 16 
ost. plocha  o výměře 4 m2, p.č.287 o výměře 62 m2, oba  v k.ú. Čekyně,  mezi   Českou republikou – 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových   se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, jako pronajímatelem  a Statutárním městem Přerovem, se sídlem 
Bratrská 34, 750 00 Přerov, jako nájemcem  na dobu určitou  od 1.10. do 31.12.2009, za cenu 25,-Kč/ 
m2/rok, tj. celkem 416,-Kč/3 měsíce. 

 

2753/68/6/2009 Výpůjčka nemovitých věcí statutárním městem Přerov - pozemků p.č. 
216/6, části p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/31, p.č. 216/33, p.č. 236/1, 
p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, části p.č. 238/12, 
p.č. ZE-PK 216/9, p.č. st. 278, p.č. 216/24 a p.č. 216/25  vše v k.ú. 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 216/6 trvalý 
travní porost o výměře 2419 m2, části p.č. 216/9 ost.pl. o výměře 4460 m2, p.č. 216/20 trvalý travní 
porost o výměře 7702 m2, p.č. 216/31 ost.pl. o výměře 1232 m2, p.č. 216/33 ost.pl. o výměře 2163 m2, 
p.č. 236/1 ost.pl. o výměře 2191 m2, p.č. 236/2 ost.pl.o výměře 6217 m2, p.č. 236/4 ost.pl. o výměře 
2054 m2, p.č. 236/5 ost.pl. o výměře 3863 m2, p.č. 237 ost.pl. o výměře 3311 m2, p.č. 238/2 ost.pl.       
o výměře 4696 m2, p.č. 238/12 ost.pl. o výměře 375 m2 a p.č. ZE-PK 216/9 o výměře 895 m2, p.č. st. 
278 zast.pl. o výměře 171 m2, p.č. 216/24 ost.pl. o výměře 1168 m2 a p.č. 216/25 ost.pl. o výměře    
152 m2  vše v k.ú. Předmostí. Smlouva bude uzavřena mezi PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, 
Komenského 35, IČ: 14617099 (jako půjčitelem)  a statutárním městem Přerov (jako vypůjčitelem). 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 20 let, za účelem vybudování areálu Mamutov. 

 

2754/68/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - pozemku p.č. 53      
v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem, jako oprávněným z věcného břemene a manželi J.a M.B., vlastníky 
pozemku p.č. 53 zast. plochav k.ú. Újezdec u Přerova,  jako povinnými z věcného břemene. 
Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného 
břemene  na pozemku p.č. 53 zast. plocha v k.ú. Újezdec u Přerova  zřídit a provozovat   vodovodní  
řad vč. vstupu a vjezdu za účelem zřízení, opravování a udržování v rozsahu dle  geometrického plánu 
č. 469-520/2009  v   rámci stavby "Rozšíření vodovodu v ul.Spojovací v obci Přerov VI-Újezdec". 
Smlouva bude  uzavřena na dobu neurčitou. 
Jednorázová výše za zřízení věcného břemene je stanovena znaleckým posudkem ve výši 3 500,- Kč. 
Oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do 
katastru nemovitosti. 

 

2755/68/6/2009 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 5839/3 ost. plocha, v 
majetku statutárního města Přerova, v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerov jako budoucím  povinným z věcného břemene  a Vodovody 
a kanalizacemi Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 483/21, 750 02 Přerov, IČ 47674521,  
jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 



 25 

        Předmětem smlouvy bude právo zřízení a provozování podzemní přípojky NN na pozemku p.č. 
5839/3 ost. plocha  v k.ú. Přerov,  včetně ochranného pásma a s tím spojené omezení, spočívající        
v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu oprávněnému z věcného břemene a jím pověřeným třetím 
osobám  přístup a příjezd na tuto nemovitost za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění přípojky NN.Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,                      
za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, která  bude stanovena na základě znaleckého 
posudku. Jednorázová úhrada bude navýšená o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží 
budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán, potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem s vyznačením věcného břemene a znalecký posudek. 
       Budoucí oprávněný uhradí  náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. 

 

2756/68/6/2009 Veřejná zakázka „Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a lesních 
porostů Statutárního města Přerova a jím zřízených organizací“ – 
prodloužení stávajících pojistných smluv, schválení zadávací 
dokumentace veřejné zakázky a komise 

Rada města Přerova po projednání schvaluje:  
1.  prodloužení stávajících pojistných smluv uzavřených mezi Statutárním městem Přerovem, se   

sídlem Přerov, Bratrská 34, 750 02, IČ 00301825, DIČ CZ00301825  a Kooperativa 
pojišťovnou, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, 110 01,  IČ 47116617,  DIČ CZ47116617 
do 31. 12. 2009. 
 

2.  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel, a lesních    
     porostů  Statutárního města Přerova a jím zřízených organizací“ (příloha č.1). 
 
3.  komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení: 
    člen komise      náhradník komise 
     Ing. Jiří Lajtoch      Václav Zatloukal 
     Mgr. Elena Grambličková                Ing. Jaroslav Čermák 
     Petr Laga      Ludmila Tomaníková 
     Ing. Marcela Herbríková    Ing. Eva Řezáčová 
     Ing. Vladimír Čajka                  Ing. Alena Klementová  
     Organizační pracovník     Lenka Mikešová  
   

 

2757/68/6/2009 Sdělení ve věci úplatného převodu nemovitých a movitých věcí 
tvořících kasárenský areál – tzv. „Želatovická kasárna“ v obci a k.ú. 
Přerov pro ČR-Ministerstvo obrany ČR 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí sdělení statutárního města Přerova ve věci 
úplatného převodu nemovitých a movitých věcí tvořících kasárenský areál – tzv. „Želatovická 
kasárna“ v obci a k.ú. Přerov -  pro ČR-Ministerstvo obrany ČR, se sídlem Praha 6, Tychonova 1,     
IČ: 60162694, týkající se vyhlášeného výběrového řízení na výběr vhodného zájemce o koupi 
nemovitostí a movitých věcí tvořících uvedený areál, a to ve znění uvedeném v příloze č. 1. 

 

2758/68/6/2009 Výpůjčka uměleckých děl - obrazů Jarmark a Přerov v zimě od 
Augustina Mervarta 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Českou spořitelnou, 
a.s., sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, jako půjčitelem a statutárním 
městem Přerov jako vypůjčitelem, jejímž předmětem bude právo vypůjčitele bezplatně užívat 
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umělecká díla - obrazy : Jarmark, rozměr 110 cm x 80 cm, a Přerov v zimě, rozměr 110 cm x 80 cm, 
autorem obou uvedených obrazů je Augustin Mervart. Uvedená smlouva o výpůjčce bude uzavřena    
za účelem vystavení a odborné správy zmíněných obrazů a na dobu určitou, a to jeden rok                  
od okamžiku jejich převzetí. 

 

2759/68/7/2009 Veřejná zakázka MHD v Přerově - ustanovení hodnotící komise  

Rada města Přerova po projednání ustanovuje dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění hodnotící komisi, která plní i funkci komise pro otevírání obálek dle § 71 
zákona o veřejných zakázkách ve složení:  
 
Členové komise:  Náhradnící komise:  
Mgr. Josef  Kulíšek zadavatel Bc. Ivo Kropáč zastupitel 
Ing. Jiří Lajtoch zadavatel Václav Zatloukal zastupitel 
Ing.arch. Vladimír Petroš zastupitel Čestmír Hlavinka zastupitel 
Ing. Jaroslav Čermák zastupitel MUDr. Vladimír Vosmanský zastupitel 
Ing. Martin Kolařík zastupitel Mgr. Vladimír Puchalský zastupitel 
MUDr. Michal Chromec zastupitel MUDr. Lubomír Skopal zastupitel 
Petr Laga zastupitel Ludmila Tomaníková zastupitel 
Organizační pracovník:    
Margita Považanová správní referent 

Odboru dopravy 
  

 

2760/68/7/2009 Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z Procesní analýzy 
Magistrátu města Přerova včetně podání žádosti o spolufinancování     
ze strukturálních fondů EU 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení Rady města Přerova z 60. schůze konané 
dne 29. 4. 2009 č. 2410/60/7/2009 bod 2. tak, že text: 
 
„1. rozhodla v souladu se schválenou výzvou o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné 
zakázky „Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z Procesní analýzy Magistrátu města 
Přerova včetně podání žádosti o spolufinancování ze strukturálních fondů EU“. Nejvýhodnější 
nabídka byla předložena nabídka uchazeče Centire Czech s.r.o. Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, IČ 
26497182 s nabídkovou cenou 1 930 001,- Kč bez DPH. Celková nabídková cena vč. DPH činí částku 
2 296 701,- Kč. 
 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností Centire Czech 
s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, IČ: 26497182 s nabídkovou cenou 1 930 001,- Kč bez DPH. 
Celková nabídková cena vč. DPH činí částku 2 296 701,- Kč.“ 
se nahrazuje textem 
 
„1. rozhodla v souladu se schválenou výzvou o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné 
zakázky „Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z Procesní analýzy Magistrátu města 
Přerova včetně podání žádosti o spolufinancování ze strukturálních fondů EU“. Jako nejvýhodnější 
nabídka byla předložena nabídka uchazeče Centire Czech s.r.o. Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, IČ 
27945197  s nabídkovou cenou 1 930 001,- Kč bez DPH. Celková nabídková cena vč. DPH činí částku 
2 296 701,- Kč. 
 
2.  schvaluje uzavření smlouvy inominátní mezi statutárním městem Přerovem a společností 
Centire Czech s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, IČ: 27945197  s nabídkovou cenou        
1 930 001,- Kč bez DPH, která bude obsahovat smlouvu o provedení díla „Zajištění IT podpory pro 
implementaci výstupů z procesní analýzy Magistrátu města Přerova“ a smlouvu o poskytování 
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konzultační činnosti. Celková nabídková cena vč. DPH činí částku 2 296 701,- Kč.“ 

 

2761/68/7/2009 Odpověď na petici občanů místní části Přerova Újezdce ve věci snížení 
rychlosti jízdy pomocí stavebních opatření na nově vybudované 
obslužné komunikaci spojující ul. 9. května s ulicí Nová čtvr ť 

Rada města Přerova po projednání:  
 
1. bere na vědomí petici občanů místní části Přerova Újezdce  
 
2. ukládá náměstkovi primátora Mgr. Josefu Kulíškovi dořešit ve spolupráci s příslušnými 

odbory Magistrátu s Komisí pro místní část Přerova Újezdce a s občany záležitost dopravních 
změn na zmiňované komunikaci. O výsledku řešení informovat Radu města na jejím zasedání 
23. 9. 2009. 

Termín: 23.09.2009 

 

2762/68/7/2009 Darovací smlouvy, jimiž se předávají věcné ceny za umístění v soutěži 
v odděleném sběru použitých monočlánků a baterií 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření darovacích smluv, jimiž se předávají věcné ceny za umístění v motivační 

soutěži v odděleném sběru použitých monočlánků a baterií (dále jen „použité baterie“)           
ve školním roce 2008/2009 těmto základním a mateřským školám v hodnotě do uvedené výše: 

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358    2 500,- Kč 
 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354    2 000,- Kč 
 Základní škola Přerov – Předmostí, Hranická 14, IČ:  45180083   1 500,- Kč 
 Mateřská škola Přerov – Lověšice,  Mírová 19, IČ: 70887608   2 500,- Kč 
 Mateřská škola Přerov – Vinary, Za humny 1, IČ: 47858214   2 000,- Kč 
 Mateřská škola Přerov, Máchova 14, IČ: 62350161    1 500,- Kč 
 Mateřská škola Přerov, Máchova 8, IČ: 62350145    1 000,- Kč 

Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, IČ: 49558871       500,- Kč 
 

2. pověřuje Mgr. Elenu Grambličkovou uzavřením darovacích smluv dle bodu 1 usnesení. 
 

2763/68/7/2009 Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o stavu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO)          

a studii k investičnímu záměru „Kompostárna a nakládání s BRO ve městě Přerově“ 
(„Kompostárna“) 

 
2.  ukládá odboru rozvoje zařadit investiční akci „Kompostárna“ na pozemku p.č.1538/3, k.ú. 

Žeravice, do registru investic s návrhem na realizaci v roce 2010 a zpracovat podklady pro 
podání žádosti o poskytnutí dotace včetně dokumentace pro územní řízení 

 Termín: 28.02.2010 

 
3. ukládá odboru životního prostředí zpracovat návrh nakládání s BRO v rámci systému 

nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova s využitím předpokládané 
„Kompostárny“ 
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Termín: 28.02.2010 

 

2764/68/7/2009 Změna Vnitřního předpisu č. 21/06 Organizační řád Magistrátu města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. 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 , č. 6/09 a č. 8/09 Organizační řád Magistrátu města Přerova             
v rozsahu důvodové zprávy 

 
2. stanovuje podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů celkový počet zaměstnanců Statutárního města Přerova, kteří budou zařazení            
do Magistrátu města Přerova od 1. 9. 2009 na 332,7 na dobu určitou na 1 rok 

 

2765/68/7/2009 Schválení zahraniční pracovní cesty  

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Ladislavu Petrovskému, 
Jiřímu Večerkovi a Liboru Ambruzovi, strážníkům Městské policie Přerov, kteří se dne 11. září 2009 
zúčastní Mezinárodní střelecké soutěže pod názvem „6.ročník memoriálu Milana Straku“ uspořádané 
pod záštitou Mestské polície Piešťany na strelnici „LAILA“ Sokolovce, ve vzdálenosti 12 km            
od Piešťan, ve Slovenské republice. 

 

2766/68/7/2009 Zpráva o plnění programového prohlášení 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o plnění programového prohlášení Rady 
města Přerova za období 2006 - 2009.  

 

2767/68/7/2009 Záměr na vydání knihy o přerovském zámku 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje záměr vydat v roce 2010 v souvislosti s ukončením rozsáhlé a dlouhodobé 

regenerace zámku v  Přerově reprezentační publikaci, 
 
2.  jmenuje redakční radu ve složení: předseda Ing. Jiří Lajtoch, členové: PhDr. Jiří Lapáček, 

Mgr. Elena Grambličková, Ing. Daniela Novotná, Ing. arch. Ladislav Palko, Mgr. Miroslava 
Švástová, PhDr. Karel Žurek, 

 
3. ukládá redakční radě zpracovat rozpočet předpokládaných nákladů na realizaci knihy              

a předložit jej na schůzi Rady města Přerova dne 23.9.2009. 

Termín: 23.09.2009 

 

2768/68/7/2009 Informace k podnětům a připomínkám z 22. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informace k podnětům a připomínkám vzneseným na 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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2769/68/7/2009 Podněty a připomínky z 65. - 67. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám, které 
zazněly na 65.- 67. schůzi Rady města Přerova.  

 

2770/68/7/2009 Zahraniční pracovní cesty 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zahraniční pracovní cestu tříčlenné delegace statutárního města Přerova do polského 

Kedzierzyn-Kozle s řidičem. Cesta se uskuteční ve dnech 19. - 20.9.2009, kdy zde probíhají 
Dny pevnosti města Kozle. 

 
2. schvaluje zahraniční pracovní cestu čtyřčlenné delegace statutárního města Přerova              

do polského Ozimku s řidičem. Cesta se uskuteční ve dnech 11. - 13.9.2009, kdy zde probíhá 
městská slavnost spojená se sjezdem řeky Malá Pánev na kajacích. 

 
3. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova do polského 

Kedzierzyn-Kozle ve složení: Ing. Jiří Lajtoch, Mgr. Josef Kulíšek, s řidičem. Cesta                
se uskuteční  dne 30.8.2009, kdy zde probíhá Evropský pohár v triatlonu. 

4. schvaluje zahraniční pracovní cestu  delegace statutárního města Přerova do slovenského 
Bardejova ve složení: Ing. Jiří Lajtoch (Mgr. Josef Kulíšek) a dalších 2 osob, s řidičem. Cesta 
se uskuteční  dnech 27. - 30. 8. 2009, kdy zde probíhá tradiční Bardejovský jarmok. 

 

2771/68/7/2009 Podpora statutárního města Přerova - zastavování vlaku R 202 a R 203 
Chopin v Přerově 

Rada města Přerova po projednání schvaluje dopis s žádostí o zastavování mezinárodních rychlíků      
R 202  a  R 203 Chopin v Přerově, adresovaný Ministerstvu dopravy, odboru veřejné dopravy, nábř.   
L. Svobody 1222/1, 110 15 Praha 1. 

 

2772/68/8/2009 Stížnost 

Rada města Přerova po projednání:  

1. ukládá Kanceláři primátora zabývat se řešením stížnosti 

2. ukládá Odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit návrh možného řešení oddělení 
školního hřiště od rodinného domu paní Zdenky Klvačové, Svépomoc I/18, Přerov. 

 

2773/68/8/2009 Odtahová služba 

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Mgr. Josefu Kulíškovi ve spolupráci 
s Technickými službami města Přerova, s.r.o. předložit na jednání Rady města Přerova v září stav 
řešení odtahové služby na území města Přerova. 

 

V Přerově dne 13. srpna 2009 
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    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                     Čestmír Hlavinka 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 

 


