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USNESENÍ z 69. schůze Rady města Přerova konané dne 2.9.2009 

 

2774/69/1/2009 Program 69. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 69. schůze Rady města Přerova konané dne 2. září 2009 
 
2. schvaluje pana Václava Zatloukala ověřovatelem usnesení a zápisu 69. schůze Rady města 

Přerova 
 

 

2775/69/2/2009 Informace z komisí a osadních výborů v místních částech 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace z komise pro místní část Dluhonice, 
Vinary a osadního výboru Žeravice a Čekyně. 

 

2776/69/2/2009 Kontrola plnění usnesení č. 2772/68/8/2009 bod 2 z 68. schůze Rady 
města Přerova, konané dne 12. 8. 2009        

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci k provozování hřiště při Základní škole 
Přerov, Velká Dlážka 5 v blízkosti rodinného domu paní Z.K. 

 

2777/69/3/2009 Regenerace městského parku Michalov v Přerově – 8. etapa – Smlouva 
o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální 
projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava mezi Statutárním 
městem Přerovem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, Jeremenkova 1211/40b, 
Olomouc. 

 

2778/69/3/2009 Zimní stadion Přerov – schválení dodatku č. 1 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi  
Statutárním městem Přerovem a Sdružením – Zimní stadion Přerov sestávající ze společností EKKL 
sportovní povrchy s.r.o., Kroměříž, IČ 262 57 424 (K+S STAVEBNÍ s.r.o., Kroměříž, IČ 262 57 424) 
a PSS Přerovská stavební a.s., Přerov, IČ 277 69 585 na úpravu termínu dokončení stavebních úprav. 
Původní termín dokončení 1. září 2009 se upravuje na 10.září 2009. 

 

2779/69/3/2009 Dodávka automobilu pro svoz tříděného komunálního odpadu – 
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 dodání automobilu pro svoz tříděného komunálního odpadu. Nejvýhodnější 
nabídka byla předložena od společnosti A-TEC servis s.r.o., Příborská 2320, 738 01 Frýdek-
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Místek, IČ 253 57 069, s nabídkovou cenou ve výši 3 997 000,- Kč bez DPH ( 4 756 430,- Kč 
vč. DPH). Na druhém pořadí byla vyhodnocena nabídka  společnosti KOBIT s.r.o., 
Konecchlumská 1100, 506 01 Jíčín, IČ 447 92 247, s nabídkovou cenou 3 867 280 bez DPH   
(4 602 063,20 Kč vč. DPH) a na třetím pořadí se umístila společnost HANES s.r.o.,                
U Albrechtova vrchu 1157, 155 00 Praha, IČ 261 31 919, s nabídkovou cenou 4 195 000,- Kč 
bez DPH (4 992 050,- Kč vč. DPH). 

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

servis s.r.o., Příborská 2320, 738 01 Frýdek-Místek IČ 253 57 069, s nabídkovou cenou         
ve výši 3 997 000,- Kč bez DPH ( 4 756 430,- Kč vč. DPH). 

 

2780/69/3/2009 Galerie výtvarných umělců, Přerov - 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 „Stavební úpravy zámku –Galerie výtvarných 
umělců, Přerov“ dodavatele LIKOSTAV spol. s r.o., Žerotínovo nám. 163/12, 750 02 Přerov, 
IČ 278 34 280 z důvodu neprokázání kvalifikace - uchazeč neprokázal splnění technické 
kvalifikace – nedoložil doklad dle § 56 odst.7 písm. a) - seznam významných stavebních prací 
realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech doložený  osvědčením objednatelů. 

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

(zákon) z další účasti na veřejné zakázce „Stavební úpravy zámku –Galerie výtvarných 
umělců, Přerov“ dodavatele ASH PROFI, s.r.o., K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov               
IČ 496 89 053 z důvodu neprokázání kvalifikace - uchazeč neprokázal splnění technické 
kvalifikace – nedoložil doklad dle § 56 odst.7 písm. a) - seznam významných stavebních prací 
realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech doložený osvědčením objednatelů. 

 
3. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky  na realizaci 

veškerých prací a dodávek  nutných k úplnému dokončení stavby: „Stavební úpravy zámku –
Galerie výtvarných umělců, Přerov“. Nejvýhodnější nabídka byla předložena od společnosti 
PROFISTAV Přerov a.s. ul. 9.května 217, 750 02 Přerov, IČ 253 95 653 s nabídkovou cenou 
3 282 319,- Kč bez DPH (3 905 960,- Kč vč. DPH). Na druhém pořadí byla vyhodnocena 
nabídka  společnosti Středomoravské stavby s.r.o.,Svépomoc I 2012/51, Přerov s nabídkovou 
cenou 3 401 901,57 Kč bez DPH (4 048 262,87 Kč vč. DPH) a na třetím pořadí se umístila 
společnost PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o, Podvalí 629, 752 01 Kojetín s nabídkovou cenou 
3 503 809,- Kč bez DPH (4 169 533,- Kč vč. DPH). 

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

PROFISTAV Přerov a.s. ul. 9.května 217, 750 02 Přerov, IČ 253 95 653 s nabídkovou cenou 
3 282 319,- Kč bez DPH (3 905 960,- Kč vč. DPH) za podmínky schválení příslušného 
rozpočtového opatření. 

 

2781/69/3/2009 Dopravní stavby – schválení dodatku č. 4 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi  
Statutárním městem Přerovem a společností EUROVIA CZ, a.s.. se sídlem Národní třída 10, 113 19 
Praha 1, IČ 452 74 924  na úpravu ceny předmětu plnění realizace dopravních staveb, kdy původní 
cena plnění ve výši 89 784 758,- Kč (106 843 862,- Kč vč. DPH) je upravena na základě skutečně 
provedených prací po dokončení staveb a to na výši 84 108 387,47 Kč bez DPH (100 088 980 ,90 vč. 
DPH). 
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2782/69/4/2009 Rozpočtové opatření č. 13 

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

 

2783/69/4/2009 Rozpočtové opatření č. 13 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3639 5  Komunální služby a územní 
 rozvoj j. n. (GIS) 

3 600,0 - 200,0 3 400,0 

 5  Projektové dokumentace 
 (architektura a urbanismus) 

2 328,0 - 200,0 2 128,0 

 5  Projektové dokumentace 
 (koncepce a rozvoj) 

7 007,5 * - 550,0 6 457,5 

3322 5  Investiční akce (org. 500090 – 
 Zámek Přerov - galerie 
 přerovských výtvarných umělců) 

3 500,0 + 950,0 4 450,0 

 * počáteční stav navazuje na předlohu Rozpočtové opatření č. 12 do zastupitelstva 
 

2784/69/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - D2DANCE Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 25.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a Adélou Kratochvilovou, U kapličky 525/24, 751 17 Horní Moštěnice, IČ  74680412 
na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečníků skupiny D2Dance na Mistrovství světa        
v disciplíně Street show sólo a duo, Mistrovství Evropy v disciplíně Street show malé skupiny             
(v Bratislavě 9. září 2009) a na Mistrovství světa  v disciplíně Street dance Mini Kids formace            
(v Liberci 13.-15. listopadu 2009). 

 

2785/69/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - Jezdecký klub o.s. Radkova Lhota 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a Jezdeckým klubem o.s., Radkova Lhota 3, 751 14  Dřevohostice, IČ: 270 56 023,    
na částečnou úhradu nákladů spojených s 2. oficiálními parkurovými závody, které se uskuteční dne 
27.9.2009 v Radkově Lhotě. 

 

2786/69/4/2009 Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně - záměr poskytnutí půjčky a 
dotace pro rok 2010 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
1. neschválit záměr poskytnout z  rozpočtu statutárního města Přerova v  roce 2010 občanskému 

sdružení Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, IČ: 47998750, se sídlem Přerov - Čekyně, 
bezúročnou půjčku ve výši 2 385 000,- Kč s termínem splatnosti do 28.02.2011 na financování 
realizace projektu „Modernizace tělovýchovného zařízení TJ Sokol Čekyně“,   
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2. schválit záměr poskytnout z rozpočtu statutárního města Přerova v  roce 2010 občanskému 
sdružení Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, IČ: 47998750, se sídlem Přerov - Čekyně, 
dotaci ve výši 265 000,- Kč na realizaci projektu „Modernizace tělovýchovného zařízení        
TJ Sokol Čekyně“.       

   
Záměr poskytnutí dotace je podmíněn poskytnutím finanční podpory jmenovanému sdružení ve výši    
2 385 000,- Kč z dotačního titulu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední 
Morava k témuž účelu.     

 
 

2787/69/5/2009 Církevní mateřská škola - žádost o stanovisko          

Rada města Přerova po projednání konstatuje, že zřízení církevní mateřské školy na území 
statutárního města Přerova představuje alternativu předškolního vzdělávání.    

 

2788/69/5/2009 Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11 - 
projekt „Školka pro všechny“      

Rada města Přerova po projednání schvaluje rozsah a výši nepředvídaných prací v rámci realizace díla 
„Modernizace MŠ Mateřídouška – projekt Školka pro všechny“ dle důvodové zprávy. 

 

2789/69/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje   uzavření  nájemní  smlouvy k bytu č. 1  v domě č. p. 737  v  Přerově,   Škodova    

č. o.15,  s  manželi E.a J.H., 
 

2. schvaluje   uzavření  nájemní  smlouvy k bytu č. 5   v domě č. p.608  v Přerově,    Škodova 
č. o.33,  s manželi L.a V.L. 

 

2790/69/5/2009 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení - 
domě s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k prvnímu kterémukoliv 
uvolněnému bytu v domě zvláštního určení - domě s pečovatelskou službou v Přerově, v bytě              
v přízemí s bezbariérovým přístupem s paní F.H. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky 
uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu paní F.H. 

 

2791/69/5/2009 Návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 
zvláštního určení - domě s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 41 v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově, ul. Trávník 1 s paní A.B. Nájemní 
smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek. 

 

2792/69/5/2009 Smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí provozu 
pohotovostní lékárenské služby v Přerově o nedělích a svátcích v roce 
2009  



 5 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a níže uvedenými lékárnami ve výši: 
 
1)       částka  8 730,- Kč  Lékárna Komenského Přerov, s.r.o., Přerov, Komenského 40, IČ 47674351  
2)       částka  3 174,- Kč  Lékárna U Štěstěny, Přerov, Čechova 25,  IČ 46592822 
3)       částka  8 730,- Kč  Lékárna U Kostela, Přerov, Kratochvílova 13,  IČ 26843617 
4)       částka  4 762,- Kč  Lékárna MD s.r.o., Přerov, B.Němce 371,  IČ 60322853 
5)       částka  2 382,- Kč  Lékárna Zlatý zubr, Přerov, Trávník 29,  IČ 48001163 
6)       částka  4 762,- Kč  Lékárna U NÁDRAŽÍ Přerov, s.r.o., Přerov, Husova 2,  IČ 26821681 
7)       částka  4 762,- Kč  Lékárna Media, Přerov, Jiráskova 20,  IČ 26876892 
8)       částka  4 762,- Kč  Lékárna ALFA, Přerov, nám. Přerovského povstání 1,  IČ 25543113 
9)       částka  4 762,- Kč  Lékárna SANO, Přerov, Budovatelů 6,  IČ 26821681  
10)     částka   3 174,- Kč Lékárna U Zlatého Hada, Přerov, Čechova 41, IČ 48002402  
 
na částečnou úhradu pohotovostní lékárenské služby o nedělích a o svátcích. 

 

2793/69/5/2009 Návrh pořadníků zájemců na poskytnutí bytů v domech zvláštního 
určení – domech s pečovatelskou službou v Přerově 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pořadníky zájemců na poskytnutí bytů v domech 
zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v Přerově ( dále jen DPS ) na adrese: 
- U Strhance 13  
- Na hrázi 32 
- Tyršova 68 

 

2794/69/5/2009 Vydání Vnitřního předpisu č. .../09 , kterým se mění Vnit řní předpis 
č.10/07 - metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům 
zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Vnitřní předpis č. ...../09, kterým se mění Vnitřní předpis 
č.10/07 metodický pokyn  k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech                
s pečovatelskou službou v rozsahu dle důvodové zprávy. 

 

2795/69/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - nebytových prostor v objektu bytový 
dům č.p. 2630, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytových 
prostor v objektu bytový dům č.p. 2630, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2487/4 v k.ú. Přerov (Optická 3) o výměře 71,19 m2. 

 

2796/69/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   
z vlastnictví statutárního města  Přerov - budovy bez čp/če jiné stavby, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 
6774/4 a pozemku p.č. 6774/4 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod 
nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – budovy bez čp/če jiné stavby, příslušné         
k části obce Přerov I – Město, postavené na pozemku p.č. 6774/4 a pozemku p.č. 6774/4, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 215 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       
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po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na 
internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický 
poplatek ve výši 2.380,- Kč (vč. DPH). 

 

2797/69/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4928 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
pozemku p.č. 4928 ost.pl. o výměře cca 1 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2798/69/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 12  v k.ú. Penčice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem pozemku p.č. 
12  zahrada o výměře 171 m2  v k.ú. Penčice. 

 

2799/69/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/nájem nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 233      
v k.ú. Žeravice 

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

úplatný převod části pozemku p.č. 233 orná půda o výměře cca 300 m2 v k.ú.Žeravice 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 233 orná půda             

o výměře cca 300 m2 v k.ú. Žeravice 
 

2800/69/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 3072/3, p.č. 
3112/1, p.č. 3103, p.č. 3158/6, p.č. ZE-GP 3072, p.č. ZE-GP 3102, p.č. 
ZE-GP 3100 a p.č. 3114/1 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemků – části p.č. 3072/3 ost.pl. o výměře cca 
269 m2, části p.č. 3112/1 ost.pl. o výměře cca 40 m2, části p.č. 3103 ost.pl.  o výměře cca 63 m2, části 
p.č. 3158/6 ost.pl. o výměře cca 25 m2, části pozemku parcela ve zjednodušené evidenci-původ 
Grafický příděl č. 3072 o výměře cca 42 m2, části pozemku parcela ve zjednodušené evidenci-původ 
Grafický příděl č. 3102 o výměře cca 25 m2, části pozemku parcela ve zjednodušené evidenci původ 
Grafický příděl č. 3100 o výměře cca 6 m2 a  části p.č. 3114/1 ost.pl. o výměře cca 25 m2  vše v k.ú. 
Přerov.  

 

2801/69/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 483/5 v k.ú. 
Penčičky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 483/5 

zahrada o výměře cca 15 m2  v k.ú. Penčičky 
 



 7 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 
úplatný převod části pozemku p.č. 483/5 zahrada o výměře cca 55 m2  v k.ú. Penčičky 

 

2802/69/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem / výpůjčka částí pozemků 
p.č. 4810 a p.č. 4811 oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 4811 ost.pl. o výměře 

25 m2 v k.ú. Přerov 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku části pozemku p.č. 4810 ost.pl.            

o výměře  180 m2  a části pozemku p.č. 4811 ost.pl. o výměře  66 m2 oba v k.ú. Přerov   
 

2803/69/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1205 v k.ú. 
Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 
pozemku p.č. 1205 orná půda o výměře cca 1000 m2  v k.ú. Žeravice. 

 

2804/69/6/2009 Záměr nájmu a 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, a to části nebytových prostor o výměře 10,6 m2 v budově č.p.3187, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č.6604/2 v k.ú.Přerov, části 
nebytových prostor o výměře 26,28 m2 ve stavbě občanského vybavení bez čp/če postavené   
na pozemku p.č.1873/23 v k.ú.Přerov a jiného nebytového prostoru č.641/103 v objektu             
k bydlení č.p. 641, příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č.78 
(zast.pl.a nádvoří) o výměře 506 m2 v k.ú.Přerov a podílu id.1701/137821 na společných 
částech budovy č.p.641 a pozemku p.č.78 v k.ú.Přerov            

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, a to části nebytových prostor o výměře 341,95 m2 v budově 
č.p.3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č.6604/2                    
v k.ú.Přerov a pozemku p.č.6604/1 (ostatní plocha – dobývací prostor) o výměře 1824 m2        
v k.ú.Přerov. 

 

2805/69/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 444 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 444 zahrada o výměře 79 m2 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a D.K.a P.K. 
jako  nájemci. 

  Účelem nájmu bude užívání pozemku k zahrádkářské činnosti. 
  Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
 Výše úhrady za nájem bude činit  1 975,- Kč/rok, tj. 25,- Kč/m2/rok. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 444 
zahrada o výměře 79 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova    
do spoluvlastnictví D.K.a P.K., každý id. 1/2, za kupní cenu ve výši 9 875,- Kč, tj. 125,- 
Kč/m2 - cena dle návrhu žadatelů 

 

2806/69/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 4394/82, 4394/85 a p.č. 4394/86 v k.ú. Přerov – změna 
usnesení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 656/29/3/2006 B-2, bod 2, přijatého na 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném 
ve dne 16. srpna 2006 ve znění usnesení č. 354/16/4/2008 přijatého na 16. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova konaném ve dnech 16. a 23. června 2008 tak, 
 
že stávající text: 
 
"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemků p.č. 4394/1 ost. 
plocha, p.č. 6744/1 ost. plocha v k.ú. Přerov, geometrickými plány č. 3831-262/2007 a č. 3816-
230/2007 označené jako pozemky p.č. 4394/82 zast. plocha o výměře 6 m2, p.č. 4394/85 zast. plocha   
o výměře 4.300 m2, p.č. 4394/86 ost. plocha o výměře 1.276 m2 z majetku statutárního města Přerova 
do vlastnictví České republiky, Ministerstva vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ 00007064 
zastoupené zástupcem ředitele PČR Správa Severomoravského kraje plk RNDr. Ing. René Tichým, ul. 
30.dubna 24, Ostrava, za cenu administrativní dle § 12, odst. 4 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ke dni nabytí právní moci kolaudace objektu, která 
činí u pozemku 
- p.č. 4394/82, zast. plocha -              8.473,08 Kč, tj. 1.579,56 Kč/m2 
- p.č. 4394/85, zast. plocha -       6.072.376,13 Kč, tj. 1.579,56 Kč/m2 
- p.č. 4394/86 ost. plocha -             720.776,92 Kč, tj. 564,80 Kč/m2 
   celkem cena po zaokrouhlení   6.801.630,-Kč." 
 
se nahrazuje textem: 
 
"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 4394/82, p.č. 
4394/85 a p.č. 4394/86 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví České republiky - 
příslušné hospodařit s majetkem státu bude Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, se 
sídlem 30. dubna 24, Moravská Ostrava,  PSČ: 728 99 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz,            
IČ: 75151502, za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku jako cenu administrativní 
(zjištěnou) ve výši 6.801.630,- Kč." 

 

2807/69/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 31 
bytových jednotek v objektu bydlení č.p. 2781, 2782, 2783, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 4293/16 v k.ú. Přerov 
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 převod 31 
bytových jednotek v objektu bydlení č.p. 2781, 2782, 2783, příslušném pro část obce Přerov I – Město 
na pozemku p.č. 4293/16 v k.ú. Přerov (Sokolská 2, 4, 6) dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, 
do vlastnictví oprávněných nájemců za ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 
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2808/69/6/2009 Převod movitých věcí z majetku statutárního města  

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 7 m2 použité zámkové dlažby za  kupní 
cenu 30,- Kč/ m2, tj. 210,- Kč celkem panu J.V. 

 

2809/69/6/2009 Převod movitých věcí z majetku statutárního města  

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 8 ks použitých sloupů veřejného 
osvětlení za  kupní cenu 125,- Kč/1 ks, tj. 1.000,- Kč celkem a 60 ks  použité dlažby 50x50 za kupní 
cenu 7,- Kč/1 ks, tj. 420,- Kč  – vše Obci Beňov, Beňov 3, IČ 00636126. 

 

2810/69/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 5852/1 zahrada o výměře 1805 m2  v k.ú. Přerov,  pozemku p.č. 450/1 zahrada    
o výměře 1426 m2 , budovy č.e. 360 na pozemku p.č. st. 304, příslušné k části obce Přerov III-
Lověšice a pozemku p.č.st. 304  o výměře 19 m2 , vše v k.ú. Lověšice u Přerova ze společného jmění 
manželů A.a E.T. do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 415 320,-  Kč,- tj.  
cena dle návrhu žadatele.  

 

2811/69/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, stojícím  na pozemku p.č. 
2294/2 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov jako pronajímatelem a společností ROKOS a spol., s.r.o. se sídlem Trávník 30, Přerov,           
IČ: 60779683 jako nájemcem, jejímž předmětem bude úplatné přenechání do užívání části nebytových 
prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, stojícím              
na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti  č. 71 o výměře 41,5 m2 
nájemci pronajímatelem. Nájemní smlouva se sjednává na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou  za nájemné ve výši 41.500,- Kč/rok, tj. 1.000,- Kč/m2/rok. 
Uvedenou nájemní smlouvou dále nájemce uzná svůj závazek vůči pronajímateli z důvodu 
bezesmluvního užívání pronajímaných nebytových prostor ve výši 241,05 Kč/den do dne uzavření 
nájemní smlouvy a zaváže se tento dluh uhradit v měsíčních splátkách ve výši 3.500,- Kč. 

 

2812/69/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č.407 ost. 
plocha v k.ú. Lýsky o výměře 20 m2 v k.ú. Lýsky mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a S.V. jako nájemcem. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude 
skladování palivového dříví. 
Výše úhrady za nájem bude činit 250,- Kč/rok, tj. 12,50- Kč/m2/rok. 
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2813/69/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 1866, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě na nájem nebytových 
prostor v objektu bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 282      
v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44) ze dne 15. 3. 2001 ve znění dodatků, uzavřené mezi městem 
Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a panem Františkem 
Zabloudilem, bytem Bystřice pod Hostýnem, Za drahou 1393, IČ: 10589104, jako nájemcem. 
Dodatkem č. 6 bude stanoveno, že nájemce není povinen uhradit 50 % nájemného za období               
od  1. 9. do 31. 10. 2009 v celkové výši 8.398,- Kč. 

 

2814/69/6/2009 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 
4889/26 ost. plocha o výměře  13 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem, jako 
půjčitelem  a V.N. a A.F. jako výpůjčiteli tak, že  každý z výpůjčitelů bude užívat 1/2 šíře předmětné 
části pozemku. 
Účelem výpůjčky je využití předmětné části k zahrádkářským účelům. 

 

2815/69/6/2009 Výpůjčka nemovité věci v  majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 403 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 403 zahrada 
o výměře 24979 m2 v k.ú. Předmostí mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a Občanským 
sdružením Predmostenzis, se sídlem Přerov-Předmostí, Hranická 14, IČ: 66743885 (jako 
vypůjčitelem). 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky 
je údržba  a obnovení sadu na pozemku. 

 

2816/69/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - pozemcích p.č. 302, 
p.č. 208/1, p.č. 208/2, p.č. 213  a  p.č. 820/1 orná půda, vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje   uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným  z věcného břemene a ČEZ, 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 27232425  jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene. 
 Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  uložit  kabelové 
vedení  NN spojeném s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby  přes pozemky p.č.  302,  
p.č. 208/1, p.č. 208/2, p.č. 213 vše ost. plocha a p.č. 820/1 orná půda, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova  
ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene.  Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. 
 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene na výše uvedených pozemcích a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek za vklad 
smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 
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2817/69/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – částech pozemků p.č. 5535 a ZE-GP 5534 
oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřízení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN. Smlouva bude 
uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 5535 a pozemku parcela ZE-GP 
č. 5534 oba v k.ú. Přerov – jako povinným   z věcného břemene a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425 – jako oprávněným z věcného břemene. Rozsah věcného 
břemene je vymezen geometrickým plánem   č. 3980-305/2008 vyhotoveným Geometra Opava       
spol. s r.o. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 12.390,- 
Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. 

 

2818/69/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – částech pozemků p.č. 1981/36, p.č. 1981/37 a p.č. 1981/41 vše 
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení a provozování kabelového vedení NN a VN, v právu vstupovat 
a vjíždět na zatížený pozemek za účelem oprav a údržby. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním 
městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 1981/36, p.č. 1981/37 a p.č. 1981/41 vše v k.ú. Přerov – jako 
budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 
IČ:27232425 - jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena 
na základě znaleckého posudku (navýšená o příslušnou sazbu DPH). Smlouva o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena do 60-ti dnů od předložení geometrického  plánu s vyznačením rozsahu 
věcného břemene, znaleckého posudku a kolaudačního souhlasu k provedené stavbě budoucímu 
povinnému z věcného břemene. 

 

2819/69/6/2009 Schválení textu kupní smlouvy o prodeji pozemků v k.ú. Předmostí 
mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR jako kupujícím za účelem realizace stavby dálnice 
D-1, stavba 0137 Přerov – Lipník n.B. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje text kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi 
statutárním městem Přerov jako prodávajícím a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se 
sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56  jako kupujícím, o prodeji pozemků p.č. 627/1, p.č. 627/18, p.č. 
627/36, p.č. 627/37, p.č. 627/38, p.č. 627/40, p.č. 627/42, p.č. 627/43, p.č. 627/44, p.č. 627/45, p.č. 
627/47, p.č. 627/55 a p.č. 631/1, vše v k.ú. Předmostí za kupní cenu v celkové výši 14.321.670,- Kč,     
a to ve znění podle přílohy č. 1. 

 

2820/69/6/2009 Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Přerov a občanským 
sdružením Tenisový klub Precolor Přerov, o.s., se sídlem Přerov,         
U Tenisu 16, IČ: 14617200 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem 
Přerov a občanským sdružením Tenisový klub Precolor Přerov, o.s., se sídlem Přerov I-Město,            
U Tenisu 16, IČ: 14617200. Předmětem dohody o narovnání bude vypořádání vzájemných práv           
a povinností smluvních stran, která vznikla z titulu bezdůvodného obohacení poté, co Tenisový klub 
Precolor Přerov, o.s. přenechal část předmětu výpůjčky užívané podle smlouvy o výpůjčce ze dne 
17.4.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.11.2003 mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem     
a Tenisovým klubem Precolor Přerov, o.s. jako výpůjčitelem  třetí osobě bez předchozího souhlasu 
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půjčitele. Tenisový klub Precolor Přerov, o.s. bude povinen uhradit statutárnímu městu Přerov částku 
20.000,- Kč z titulu bezdůvodného obohacení a dále se zaváže, že nebude uplatňovat nároky                 
z realizovaných investic na opravu a údržbu nemovitostí, které jsou předmětem výpůjčky. 

 

2821/69/6/2009 Odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu Plzeň – sever ve věci 
žalobce statutárního města Přerov proti žalovaným 1. EK 1, k.s., v 
likvidaci, se sídlem Líně, Na Šachtě 391, IČ: 25256963 a 2. AŠ-ET, 
spol. s r.o., se sídlem Praha – Záběhlice, Žilinská č.e. 216, IČ: 25231685 
o 542.155,90 Kč s příslušenstvím 

Rada města Přerova po projednání:  
 
1. rozhodla o tom, že statutární město Přerov nebude pokračovat v soudním sporu mezi 

statutárním městem Přerov jako žalobcem a žalovanými 1) společností EK 1, k.s., v likvidaci, 
se sídlem Líně, Na Šachtě 391, IČ: 25256963 a 2) společností AŠ-ET, spol. s r.o.,     se sídlem 
Praha – Záběhlice, Žilinská č.e. 216, IČ: 25231685 o částku 542.155,90 Kč s příslušenstvím, 
vedeném u Okresního soudu Plzeň – sever pod č.j. 4 C 114/2008, a to odvolacím řízením. 
Statutární město Přerov bude povinno do 3 dnů po právní moci rozsudku č.j. 4 C 114/2008-
169 vydaném Okresním soudem Plzeň – sever dne 25.6.2009 zaplatit žalovaným náhradu 
nákladů řízení, a to  1. žalovanému v částce 66.247,20 Kč a 2. žalovanému v částce 68.112,90 
Kč k rukám jejich právních zástupců  

 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu  
 
Příjmová část v tis. Kč 
     PAR       POL      ORJ           rozpočet 

    
 rozpočtové  
   opatření 

  rozpočet 
  po úpravě 

     3639  
 

     2141      11  Příjmy z úroků (TSMP)       0,0     +13,0     13,0 

     6310 
 

     2141      11  Příjmy z úroků     1 500,0      +56,0   1 556,0 

     2219      2131      7 Příjmy z pronájmu  
pozemků (SMP-parkoviště) 

        0,0      +21,0    21,0 

 
 
Výdajová část v tis. Kč 
   PAR  ORJ     rozpočet            rozpočtové  

    opatření 
    rozpočet 
   po úpravě 

  3639   23 Komunální služby a územní rozvoj 
j.n. (znalecké posudky,  
geometrické plány aj.)  

    2 720,0      - 76,0       2 644,0 

  6171   23 Činnost místní správy 
 

      100,0     + 166,0          266,0 

 

2822/69/6/2009 Pověření odboru majetku města komplexním zajištěním investice 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním 
investice „Výměna oplocení parku Michalov“ a uzavřením smlouvy o dílo s firmou ZAKOMONT, 
s.r.o., Za Mlýnem 48, Přerov, za cenu 617.979,66 Kč včetně DPH. 
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2823/69/6/2009 Souhlas s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví Statutárního 
města Přerova 

Rada města Přerova po projednání souhlasí : 
 
1.   s umístěním stavby  ve vlastnictví Fotbalového klubu Kozlovice - přístupového chodníku pro 

pěší,  tribuny a závlahového zařízení   - na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova p. č.  62/1 a p. č. 17/1, oba v k. ú. Kozlovice. Tento souhlas se uděluje na dobu min. 
10 let. 

 
2.   se závazkem nepřevádět  a nezastavovat po dobu min. 10 let pozemky p. č. 62/1 a  p. č. 17/1, 

oba v k. ú. Kozlovice, na třetí osobu. 
 

 
2824/69/6/2009 Podnájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -

nebytových prostor v objektu bydlení č.p.150, příslušnému k části obce 
Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov 

  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním nebytových prostor v objektu bydlení 
č.p.150, příslušnému k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov, Náměstí 
T.G.Masaryka 8 (bývalý bufet) o výměře 305,03 m2 do podnájmu pro společnost Agrodružstvo 
ROŠTĚNÍ, se sídlem Roštění,okr. Kroměříž, IČ 25595024, kdy nájemcem nebytových prostor je 
společnost IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Komenského 1035/4, IČ 62360540. 

 

2825/69/7/2009 Dotace na podporu činnosti střediska environmentální výchovy včetně 
záchranné stanice pro handicapované živočichy v areálu ORNIS 
Muzea Komenského v Přerově 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 195.519,- Kč Muzeu Komenského v Přerově, 
p.o., Horní náměstí 7, 750 11 Přerov, IČ: 097969, na podporu činnosti střediska environmentální 
výchovy včetně záchranné stanice pro handicapované živočichy v areálu ORNIS Muzea Komenského 
v Přerově. 

 

2826/69/7/2009 Schválení smlouvy o výpůjčce  

Rada města Přerova po projednání:  
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části střechy a zdi rohového domu v ul. Jateční 1, 

Mostní 5, Přerov, z důvodu umístění kamerového bodu MKS Městské policie Přerov; mezi 
Statutárním městem Přerov, Bratrská 34, 750 11 Přerov, jako vypůjčitelem, a vlastníky 
nemovitosti dle listu vlastnictví: 

 Stavební bytové družstvo Přerov,  
 sídlem Kratochvílova 41, 750 02 Přerov 
 IČ:  00053236 
 Jednající:  JUDr. Otakarem Šiškou, předsedou představenstva a  
 Ing. Miroslavem Brathem, místopředsedou představenstva 
 
 PhDr. Z.B. 
 
 J.P. 
 
 Mgr. P.P. 
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 M.Š. 
 
 M.F. 
 Y.F. 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ  rozpočet Rozpočtové 

opatření 
Rozpočet 
po úpravě 

5311 2210 8 Přijaté sankční platby (pokuty na 
místě nezaplacené) 

200,0 + 68,0 268,0 

 4216 11 Ostatní investiční přijaté 
transfery ze státního rozpočtu 

3 603,6 + 300,0 3 903,6 

 8115 11 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech 

71 334,2 + 144,0 71 478,2 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
Rozpočet po 

úpravě 
5311 8 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 961,1 + 512,0 3 473,1 
 

 

2827/69/7/2009 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2010 

Rada města Přerova po projednání stanovuje dobu sňatků v roce 2010 ve slavnostní zámecké síni        
v Přerově č.p. 1, Horní náměstí 1 v termínech uvedených v důvodové zprávě. Ve stanovených dobách 
sňatků nelze konat sňatky na jiných vhodných místech. 

 

2828/69/7/2009 Podněty a připomínky z 68. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám, které 
zazněly na 68. schůzi Rady města Přerova. 

 

2829/69/7/2009 Poskytování služeb mezi statutárním městem Přerov jako 
objednatelem a společností R-INCON, s.r.o., IČ 49354205, se sídlem 
Machatého 681/6, Praha 5, jako poskytovatelem   

Rada města Přerova po projednání pověřuje tajemníka Magistrátu města Přerova pana Ing. Jiřího 
Bakalíka k jednání se společností R-INCON, s.r.o. ve věci zajištění provozu webových stránek města 
Přerova a zahájení příslušných právních kroků. 

 

V Přerově dne 3. září 2009 

 

 

   Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                     Václav Zatloukal 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 


