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USNESENÍ ze 71. schůze Rady města Přerova konané dne 23.9.2009 

 

2835/71/1/2009 Program 71. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 71. schůze Rady města Přerova konané dne 23. září 2009 
 
2. schvaluje pana MUDr. Vladimíra Vosmanského ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze 

Rady města Přerova 
 

 

2836/71/2/2009 Návrh na zrušení komise 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší Komisi strategického plánování, pro podporu podnikatelského prostředí a strukturálních 

fondů EU Rady města Přerova, dle usnesení komise 
 
2. ukládá Kanceláři primátora připravit přehled docházky členů komisí Rady města Přerova         

a výborů Zastupitelstva města Přerova za období od 1.1.2009 do 30.9.2009. 

Termín: 21.10.2009 

 

2837/71/2/2009 Kontrola usnesení RM č.2622/65/7/2009 – čištění komunikací I., II.       
a III. t řídy 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci ke kontrole usnesení Rady města 
Přerova  č. 2622/65/7/2009 z 24.6.2009 - čištění komunikací I., II. a III. třídy. 
 

 

2838/71/2/2009 Kontrola usnesení - uzavření smluv 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  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 2101024000/2700, 

 
2.  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 2101024019/2700. 

 
 

2839/71/2/2009 Kontrola plnění usnesení č. 2767/68/7/2009 - záměr na vydání knihy     
o přerovském zámku 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci redakční rady o předpokládaných 
nákladech na realizaci připravované knihy o přerovském zámku. 
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2840/71/3/2009 Doplňující průzkumy a rozbory ÚAP ORP Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy na vypracování dokumentu 
„Doplňkové průzkumy a rozbory ÚAP ORP Přerov“ mezi statutárním městem Přerovem                       
a zhotovitelem Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno, IČ: 18 824 463, DIČ: 
CZ 18 824 463, v celkové ceně 302 100,- Kč, tj. 339 150,- Kč,- Kč s 19% DPH dle předložené cenové 
nabídky. 
 

 

2841/71/3/2009 Komunikace U Stadionu, Žeravice - schválení zadávacího řízení 

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

předání a dokončení stavby komunikace U Stadionu, Žeravice,  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. TOMI-REMONT a.s. Prostějov    255 08 571 
2. STRABAG a.s. Olomouc    608 38 744 
3. SWIETELSKY stavební s.r.o. Olomouc   480 35 599 
4. Dopravní stavby Brno, s.r.o.    454 74 281 
5. SISKO spol. s r.o  Přerov    471 55 558 
6. EUROVIA CZ a.s.     452 74 924 
 

 

2842/71/3/2009 Parkoviště Pod Hvězdárnou, Přerov - schválení zadávacího řízení 

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

předání a dokončení stavby Parkoviště Pod Hvězdárnou, Přerov v souladu s ustanovením § 6 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou malého rozsahu.  

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
  
       Obchodní společnost, dodavatel   IČ 
1. TOMI-REMONT a.s. Prostějov   255 08 571 
2. STRABAG a.s. Olomouc   608 38 744 
3. SWIETELSKY stavební s.r.o. Olomouc  480 35 599 
4. Dopravní stavby Brno, s.r.o.   454 74 281 
5. SISKO spol. s r.o  Přerov   471 55 558 
6. EUROVIA CZ a.s.    452 74 924 
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2843/71/4/2009 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2009 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přípravu řádné inventarizace majetku a závazků za rok 
2009 včetně harmonogramu a instrukce k jejímu provedení. 
 

 

2844/71/4/2009 Prominutí pohledávky vzniklé z titulu smluvní pokuty za firmou 
STAVIPOL s.r.o.  "v likvidaci" 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
pohledávky vzniklé z titulu smluvní pokuty za firmou "STAVIPOL s.r.o. "v likvidaci", ul. 9. května 
92, Přerov, IČ 25836081, za nedodržení termínu dokončení díla "Cyklistická stezka u vlečky 
Precheza", v celkové výši 358 208,22 Kč, z toho jistina 300 000,-Kč, úroky z prodlení 58 208,22 Kč    
k datu 2. 11. 2009. 

 

2845/71/4/2009 Rozpočtové opatření č. 14 

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

 

2846/71/5/2009 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – 
rozšíření oborů vzdělání – změna usnesení  

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 2704/68/5/2009 z 68. schůze Rady města 
Přerova konané dne 12. 08. 2009 tak, že:  
 
původní text:  
 
„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.“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
„Rada města Přerova po projednání schvaluje v souladu s ustanovením § 179 odst. 4 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 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.“   
 

 

2847/71/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou  službou č. p. 748  v  Přerově, Trávník  č.o.1, s paní J.H., 
 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě zvláštního určení - domě                     
s pečovatelskou  službou  č. p. 404  v Přerově II-Předmostí, Tyršova  č.o.68, s paní B.Š., 
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3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k náhradnímu ubytování v bytě č.5 v domě č.p.1947        
v Přerově, Kojetínská č.o.36, s paní A.S., 

 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě zvláštního určení - domě                     

s pečovatelskou  službou č. p. 2190  v  Přerově,  U Strhance  č.o.13, s paní J.A., 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k jednopokojovému bytu č. 1 v domě č.p.629 v  Přerově, 

Mervartova  č. o. 7,  s  paní I.M., a  to  za  podmínky  uzavření  dohody  o  zániku  nájmu  k  
dosavadnímu  bytu. 

 
6. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k bytu č. 6 v domě č. p. 1697  v  Přerově, Husova         

č. o.13,  s  paní Z.Ž. 
 

2848/71/5/2009 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. 11 v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově-Předmostí, Tyršova 68 s panem B.V. 
Nájemní smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek. 

 

2849/71/5/2009 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – 
bezbariérovému bytu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 10, v domě 
zvláštního určení – bezbariérovému bytu v Přerově, ul. Jižní čtvrť II/5 s paní A.B.  

 

2850/71/5/2009 Záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace SKP-CENTRUM 
o.p.s. Městskému azylovému domu pro ženy a matky s dětmi                 
v Pardubicích na provoz zařízení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 4.298,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této výši mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a SKP-CENTRUM o.p.s. Městským 
azylovým domem pro ženy a matky s dětmi, se sídlem Pardubice, Na spravedlnosti 803,                     
IČ 27534804, jako příjemcem dotace, na provoz Městského azylového domu pro matky s dětmi           
v Pardubicích. 

 

2851/71/5/2009 Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti 
veřejné služby mezi statutárním městem Přerov a poskytovateli veřejné služby : 
-  Jsme tady, o.s., se sídlem Přerov I - Město, Sokolská 2781/2, IČ 28553187 
-  Základní škola J.A.Komenského, se sídlem Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ 45180083 
 

 

2852/71/5/2009 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání schvaluje: 
 
1. uzavření nájemní smlouvy k bytu č.11 v Přerově, Kojetínská 1827 s manž. M. a J. D. za 

obvyklých podmínek.  
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2. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Kratochvílova 14 s panem I.N., který mu 

bude poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek (120.000,- Kč). 
  
3. uzavření nájemní smlouvu k bytu č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť I/18 s panem Z.O. na dobu určitou 

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

 
4. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Přerově, Sokolovská 4 s panem A.N., který mu bude 

poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek (120.000,- Kč). 
 
5. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 48 v Přerově, Jižní čtvrť II/5  s paní Z.B. na dobu 

neurčitou. 
 
6. uzavření nájemní smlouvy ke služebnímu školnickému  bytu č. 1 v Přerově-Předmostí, 

Sportovní 1 s paní P.N., 
 
7. uzavření nájemní smlouvu k bytu č. 7 v Přerově, Jižní čtvrť I/24 s paní S.P. na dobu určitou ½ 

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

 
8. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť IV/17  s manž. J.a P.M. za 

obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému 
bytu. 

 
9. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25 v Přerově, Jižní čtvrť II/5 s paní L.P. na dobu určitou 

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

 

2853/71/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí      
z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 5733/2 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 2430 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2854/71/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem 
statutárního města Přerova - doprodej 9 bytových jednotek 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 2599/65/6/2009,  
1.  bod 2., kterým byl schválen záměr na úplatný převod bytové jednotky č. 240/37 v objektu 

bydlení č.p. 240, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. 
Přerov (Budovatelů 3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov ve výši 5580/517135, 

 
2. bod 3., kterým byl schválen záměr na úplatný převod bytové jednotky č. 240/72 v objektu 

bydlení č.p. 240, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. 
Přerov (Budovatelů 3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov ve výši 5672/517135, 

 
3. bod 7., kterým byl schválen záměr na úplatný převod bytové jednotky č. 49/3 v objektu 

bydlení č.p. 49, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. 746 
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v k.ú. Předmostí (Hranická 13) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 746 v k.ú. Předmostí ve výši 
6146/137678, 

 
4.  bod 10., kterým byl schválen záměr na úplatný převod bytové jednotky č. 46/20 v objektu 

bydlení č.p. 45, 46, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. 740 
v k.ú. Předmostí (Hranická 1, 3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 740 v k.ú. Předmostí ve výši 
6700/276189, 

 
5. bod 11., kterým byl schválen záměr na úplatný převod bytové jednotky č. 47/23 v objektu 

bydlení č.p. 47, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. 742 
v k.ú. Předmostí (Hranická 5) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 742 v k.ú. Předmostí ve výši 
6700/138091, 

 
6. bod 12., kterým byl schválen záměr na úplatný převod bytové jednotky č. 1097/1 v objektu 

bydlení č.p. 1097, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 902 v k.ú. 
Přerov (Husova 10) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 902 v k.ú. Přerov ve výši 501/14022, 

 
7. bod 14., kterým byl schválen záměr na úplatný převod bytové jednotky č. 1956/3 v objektu 

bydlení č.p. 1956, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. 
Přerov (Malá Trávnická 1) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov ve výši 6225/133875, 

 
8. bod 19., kterým byl schválen záměr na úplatný převod bytové jednotky č. 146/22 v objektu 

bydlení č.p. 146, 162, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. 719 
v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 18, 20) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 719 v k.ú. Předmostí ve výši 
4354/281074, 

 
9. bod 21., kterým byl schválen záměr na úplatný převod bytové jednotky č. 162/23 v objektu 

bydlení č.p. 146, 162, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. 719 
v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 18, 20) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 719 v k.ú. Předmostí ve výši 
6812/281074, 

 
 formou výběrového řízení - aukce do vlastnictví jiných zájemců ve smyslu zákona      
č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
25/2007 v platném znění, kdy vyvolávací cena pro aukci bude určena ve výši 90 % ceny bytu 
v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckým posudkem. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova na úplatný převod – doprodej 
1.  bytové jednotky č. 240/37 v objektu bydlení č.p. 240, příslušném pro část obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
2883/87 v k.ú. Přerov ve výši 5580/517135, 

 
2. bytové jednotky č. 240/72 v objektu bydlení č.p. 240, příslušném pro část obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
2883/87 v k.ú. Přerov ve výši 5672/517135, 
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3. bytové jednotky č. 49/3 v objektu bydlení č.p. 49, příslušném pro část obce Přerov II – 
Předmostí, na pozemku p.č. 746 v k.ú. Předmostí (Hranická 13) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
746 v k.ú. Předmostí ve výši 6146/137678, 

 
4.  bytové jednotky č. 46/20 v objektu bydlení č.p. 45, 46, příslušném pro část obce Přerov II – 

Předmostí, na pozemku p.č. 740 v k.ú. Předmostí (Hranická 1, 3) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
740 v k.ú. Předmostí ve výši 6700/276189, 

 
5. bytové jednotky č. 47/23 v objektu bydlení č.p. 47, příslušném pro část obce Přerov II – 

Předmostí, na pozemku p.č. 742 v k.ú. Předmostí (Hranická 5) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
742 v k.ú. Předmostí ve výši 6700/138091, 

 
6. bytové jednotky č. 1097/1 v objektu bydlení č.p. 1097, příslušném pro část obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 902 v k.ú. Přerov (Husova 10) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 902 v k.ú. Přerov     
ve výši 501/14022, 

 
7. bytové jednotky č. 1956/3 v objektu bydlení č.p. 1956, příslušném pro část obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 1) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
3346/14 v k.ú. Přerov ve výši 6225/133875, 

 
8. bytové jednotky č. 146/22 v objektu bydlení č.p. 146, 162, příslušném pro část obce Přerov II 

– Předmostí, na pozemku p.č. 719 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 18, 20) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
719 v k.ú. Předmostí ve výši 4354/281074, 

 
9. bytové jednotky č. 162/23 v objektu bydlení č.p. 146, 162, příslušném pro část obce Přerov II 

– Předmostí, na pozemku p.č. 719 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 18, 20) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
719 v k.ú. Předmostí ve výši 6812/281074, 

 
 do vlastnictví stávajících oprávněných nájemců uvedených bytových jednotek,           
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu 
města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené 
znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován v termínu do 31.3.2010.  

 
 

2855/71/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný a bezúplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části  
pozemků p.č. 5307/447, p.č. 5307/448, p.č. 5207/46, p.č. 6863, p.č ZE-
GP 5220 vše  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova:  
 
1. bezúplatný převod části pozemku p..č. 6863 ostatní plocha o výměře  cca 1000 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, IČ 60609460, do vlastnictví  
statutárního města Přerov 

 
2.  úplatný převod:  
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- části pozemku ve zjednodušené evidenci původ grafický příděl p.č. 5220  o výměře cca        
313 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví J.Š., 

- části pozemku p.č. 5207/46 ostatní plocha  o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov, ze 
spoluvlastnictví M.K. a  Z.K.,  každý  k  id. ½ , do vlastnictví statutárního města Přerov. 

- pozemků p.č. 5307/447 ostatní  plocha o výměře 116 m2,  p.č. 5307/448 ostatní plocha            
o výměře 172 m2  vše v k.ú. Přerov z vlastnictví J.S. do vlastnictví statutárního města Přerov. 
 

 

2856/71/6/2009 Záměr statutárního města Přerova směna nemovitých věcí - částí  
pozemku p.č 1253/10 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou ve 
vlastnictví statutárního města Přerova  za pozemek p.č. 397/2 v k.ú. 
Lazníky ve vlastnictví obce Veselíčko 

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

směnu částí  pozemku p.č. 1253/10  lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, dle 
geometrického plánu č. 378-91/2009 označených jako pozemek p.č. 1253/13 ost. pl. o výměře 
5153 m2 a pozemek p.č. 1253/14 ost. pl. o výměře  171 m2   ve vlastnictví  Statutárního města 
Přerova,  za pozemek p.č. 397/2 trvalý travní porost  o výměře 2685 m2  v k.ú. Lazníky          
ve vlastnictví  obce Veselíčko. 

 
2. schvaluje změnu  usnesení č. 1681/43/6/2008, ze 43. schůze Rady města   Přerova konané dne  

24.9.2008  tak, že původní text:   
 
„Rada města Přerova po projednání  schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 1253 o výměře 5029 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
„ Rada města Přerova po projednání  schvaluje záměr statutárního města  Přerova  - úplatný převod  
částí  pozemku p.č. 1253/10  lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, dle geometrického 
plánu č. 378-91/2009 označených jako pozemek p.č. 1253/13 ost. pl. o výměře 5153 m2 a pozemek 
p.č. 1253/14 ost. pl. o výměře  171 m2 “. 

 

2857/71/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 
pozemku p. č. 214/1 v k.ú. Penčičky za pozemky p.č. 486, p.č. 525, p.č. 
532 vše v k.ú.Penčice 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení z 33. schůze konané dne 7.5.2008, č. usnesení 
1164/33/6/2008  
 
tak, že původní text: 
 
„Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod/směnu pozemku p.č. 214/1 trvalý travní porost o výměře 2647 m2 v k.ú. Penčičky z majetku 
České republiky – Pozemkový fond České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a do 
majetku statutárního města Přerova“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
„Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemku p.č. 
214/1 trvalý travní porost o výměře 2647 m2 v k.ú. Penčičky ve vlastnictví České republiky – 
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Pozemkový fond České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a za pozemky p.č. 486 orná 
půda o výměře 1288 m2, p.č. 525 orná půda o výměře 845 m2 a p.č. 532 orná půda o výměře 793 m2 
vše v k.ú. Penčice ve vlastnictví statutárního města Přerova". 

 

2858/71/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci         
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 3751/1         
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný převod části 
pozemku p.č. 3751/1 ost.pl. o výměře cca 250  m2 v k.ú. Přerov. 

 

2859/71/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/nájem nemovité 
věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 151      
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. 151 ost.pl. o výměře cca 80 m2 v k.ú. Žeravice. 
 
2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 151 ost.pl. o výměře 

cca 260 m2 v k.ú. Žeravice. 
 

2860/71/6/2009 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - pozemků  v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou, Lazníky, Staměřice 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem pozemků: 
  
 
Parcelní číslo   výměra m2   druh pozemku 

v  katastrálním území Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 
 

 70            93   ostatní plocha 
 98/19          260   lesní pozemek 
 1137/1         419175   lesní pozemek 
 1137/3               2745   ostatní plocha 
 1137/4          350   lesní pozemek 
 1137/6          226   ostatní plocha 
 1137/8      71508   lesní pozemek 
 1138      47785   lesní pozemek 
 1139      15868   lesní pozemek 
 1140        7079   ostatní plocha 
 1141        1187   lesní pozemek 
 1143/1      49604   trvalý trav. porost 
 1143/2        4864   lesní pozemek 
 1144/1          919   ostatní plocha 
 1144/2          835   ostatní plocha 
 1145/2        2793   lesní pozemek 
 1145/16       2199   ostatní plocha 
 1161/1        1185   lesní pozemek 
 1161/2          122   ostatní plocha 
 1162        3256   lesní pozemek 
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 1253/10                   296297   lesní pozemek 
 1254/1    506350   lesní pozemek 
 1254/2          367   lesní pozemek 
 1254/3    200017   lesní pozemek 
 1254/5        2251   zahrada 
 1255        1597   lesní pozemek 
 1257/1             1408071   lesní pozemek 
 1257/5            42   lesní pozemek 
 1258/1        1665   orná půda 
 1258/2        2762   ostatní plocha 
 1264/1             1459225   lesní pozemek  
 1264/3    700375   lesní pozemek 
 1264/4    422365   lesní pozemek 
 1265/1        2040   trvalý trav. porost 
 1265/2        1924   trvalý trav. porost 
 1265/3        4350   ostatní plocha 
 1266/1        3649   trvalý trav. porost 
 1266/2        1971   trvalý trav. porost 
 1266/3        6769   vodní plocha 
 1266/4          512   ostatní plocha 
 1267        2469   ostatní plocha 
            1268/2        5102   vodní plocha 
 1268/3          396   ostatní plocha 
 1268/4        1381   ostatní plocha 
 1268/5        5353   vodní plocha 
 1268/6          494   ostatní plocha 
 1268/7        1067   ostatní plocha 
 1269/3        1081   ostatní plocha 
 1270          478   lesní pozemek 
 1271    105806   lesní pozemek 
 1343/2        3500   ostatní plocha 
 1662        1232   lesní pozemek 
 1671      10001   ostatní plocha 
 1672        5991   ostatní plocha 
 1137/1      39191     pozemek ve zjednodušené evidenci (GP) 
 
 

v  katastrálním území Lazníky 
 490/1     10118   lesní pozemek 
 490/2       3304   lesní pozemek 
 490/3       4086   lesní pozemek 
 
 

v  katastrálním území Staměřice 
            170                                               520                                   lesní pozemek 
            171                                           27381                                   lesní pozemek  
            172                                               411                                   ostatní plocha 
            174/7                774      orná půda 
            175/1              1407      trvalý trav. porost 
 426     158      orná půda 

 430     160      ostatní plocha 
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2861/71/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - budovy bez č.p./č.ev. (montovaná hala) 
dosud nezapsané v katastru nemovitostí na pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci 
- budovy bez č.p./č.ev. (montovaná hala) dosud nezapsané v katastru nemovitostí  na pozemku p.č. 
5307/2 v k.ú. Přerov. 

 

2862/71/6/2009 Záměr statutárního  města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   
z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č.4643/1 a 
p.č.4600 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - 
pozemků p.č.4643/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 480 m2 a p.č.4600 (ostatní plocha – jiná 
plocha) o výměře 399 m2 v k.ú. Přerov.  

 

2863/71/6/2009 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 podává 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 1199 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 2.550.000,-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 1237 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 2.100.000,-Kč. 
 

 

2864/71/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– pozemků p.č. 7155 a p.č. 7156 oba v k.ú.Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemků p.č. 7155 zahrada o výměře 6 m2 a p.č. 7156 zahrada o výměře 12  m2 oba v k.ú. 
Přerov z majetku statutárního města Přerova do spoluvlastnictví paní H.H. k id 1/2 a paní Ing. R.P. k 
id 1/2 za kupní cenu 14.400,- Kč, t.j. 800,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 
 

 



 12 

2865/71/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 214/3  a p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemků p.č. 214/3 trvalý travní porost o výměře 1077 m2 a p.č. 214/4 zast.pl. o výměře 66 m2 
oba v k.ú. Penčičky z majetku ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 
2, Rašínovo nábřeží 41, IČ: 69797111 do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 
416.170,- Kč, t.j. 361,- Kč/m2 (z toho 3.200,- Kč činí náklady na vypracování znaleckého posudku). 

 

2866/71/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 424, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě na nájem nebytových 
prostor v objektu bydlení č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 603       
ze dne 26. 2. 2001 ve znění dodatků uzavřené mezi městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou 
města Přerova, jako pronajímatelem a paní Alenou Konečnou, Přerov, nábř. Protifašistických 
bojovníků 27, IČ: 62295128, jako nájemcem.  
Dodatkem se mění původní účel nájmu - prodejna elektrického kabelového vytápění, prodej lahvového 
archivního vína a sudového vína a drobného baleného potravinářského zboží bez přímé konzumace, 
prodej drobných dřevovýrobků a hobby výrobků na nový účel nájmu - prodejna elektrického 
kabelového vytápění, prodej lahvového archivního vína a sudového vína a drobného baleného 
potravinářského zboží bez přímé konzumace, prodej drobných dřevovýrobků a hobby výrobků, prodej 
drobných nebalených potravin s přípravou porcované čokolády z nerezového výrobníku. 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

2867/71/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 124, příslušném k části obce 
Přerov I - Město , na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě na nájem nebytových 
prostor v objektu bydlení č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. 
Přerov (galerie Kratochvílova 22) ze dne 3. 1. 2000, ve znění dodatků uzavřené mezi městem Přerov, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a paní Ing. Hanou Konečnou, 
bytem Přerov I - Město, Seifertova 21, IČ: 73874701, jako nájemcem. 
Dodatkem se rozšiřuje původní účel nájmu - využití prostor jako umělecká galerie - o projekty 
využívající umění k terapeutické práci a prožitkovým aktivitám. 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

2868/71/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
jiného nebytového prostoru č. 191/103 v bytovém domě č.p. 190, č.p. 
191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě na nájem jiného 
nebytového prostoru č. 191/103 v bytovém domě č.p. 190, č.p. 191, příslušném k části obce Přerov I - 
Město, postaveném na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) a podílu id. 914/17629          
na společných částech objektu bydlení a pozemku, uzavřené dne 19. 1. 2009 mezi statutárním městem 
Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a paní Jitkou 
Olejníčkovou, s místem podnikání Přerov I – Město, Na Hrázi 2085/22, IČ: 75877856, jako 
nájemcem, ve znění dodatku č.1 ze dne 15.7.2009, kterým se na dobu 1 roku mění původní výše 
nájemného 120.990,- Kč/rok (tj. 1.500,- Kč/m2/rok za hlavní místnosti a 1.200,- Kč/m2/rok za vedlejší 
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místnosti) na novou výši nájemného 105.395,- Kč/rok (tj. 1.300,- Kč/m2/rok za hlavní místnosti           
a  1.050,- Kč/m2/rok za vedlejší místnosti). 

 

2869/71/6/2009 Nájem a výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova - částí pozemků p.č. 4810 a p.č. 4811 oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 4811 ost.pl. o výměře 25 m2 

v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a manželi M. a L.D., 
(jako nájemci). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 4.2.2023 s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce. Pozemek bude užíván jako předzahrádka s občerstvením. Roční nájem bude 
činit 5.000,- Kč, t.j. 200,- Kč/m2/rok. 

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 4810 ost.pl. o výměře  180 m2        
a části pozemku p.č. 4811 ost.pl. o výměře 66 m2  v k.ú. Přerov mezi statutárním městem 
Přerov (jako půjčitelem) a manželi L.a M.D. (jako vypůjčitelem). Smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou do 4.2.2023 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Část pozemku p.č. 4810 ost.pl. o 
výměře 180 m2 a část pozemku p.č. 4811 o výměře 30 m2 bude vypůjčena za účelem využití 
jako odpočinková zóna pro sportovce, turistické oddíly, školy atd., část p.č. 4811 o výměře 36 
m2 bude užívána k uskladnění sportovního nářadí. 

 

2870/71/6/2009 Nájem nebytových  prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 829   
na pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4) 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší výběrové řízení na nájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4) 
o výměře 63,82 m2. Vyhlášení výběrového řízení bylo schváleno na 65. schůzi Rady města 
Přerova konané dne 24. 6. 2009 usnesením č. 2606/65/6/2009, bod 2.  

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

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

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem       

a panem Mgr. Martinem Řehákem, IČ: 71674187, s místem podnikání Za mlýnem 1566/33, 
147 00 Praha 4 - Braník jako nájemcem na nájem nebytových prostor v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 829 příslušném k části obce Přerov I - Město na pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. 
Přerov, o celkové výměře 63,82 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů    
s účinností od 1. 10. 2009. Výše nájemného bude činit  30.212,- Kč/rok (tj. 500,- Kč/m2/rok      
u místností hlavních a 400,- Kč/m2/rok u místností vedlejších), tj. 2400,40 Kč/29 dnů. Účelem 
nájmu je galerijní činnost. 

 

2871/71/6/2009 Podnájem nemovitých věcí  ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytového prostoru  v objektu občanské vybavenosti  bez č.p. na 
pozemku p.č. 124  zast. pl. v k.ú. Pavlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním  nebytového prostoru  místnosti  v přízemí  
pavilonu II.  o výměře 4,4 m2,  v objektu občanské vybavenosti  bez č.p., č.e.  na pozemku p.č. st.124  
zast. pl. v k.ú. Pavlovice u Přerova,  do podnájmu Josefu  Vaculíkovi, místem podnikání  Pavlovice      
u Přerova 182, IČ: 60785047, kdy  nájemcem  nebytových prostor je Domov důchodců  Pavlovice       
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u Přerova, IČ: 61985864, se sídlem Pavlovice u Přerova 95, příspěvková organizace Olomouckého 
kraje.  

 

2872/71/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu občanské 
vybavenosti bez čp/če postaveném na pozemku p.č. 1873/23 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytového 
prostoru (místnost č. 9 – kancelář) o výměře 17,63 m2 v objektu občanské vybavenosti bez čp/če 
postaveném na pozemku p.č. 1873/23 v k.ú. Přerov (areál hřbitova).  

 

2873/71/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu bydlení 
č.p. 2617, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5307/13 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu 

bydlení č.p. 2617, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5307/13 v k.ú. 
Přerov, Želatovská 12 o celkové výměře 74 m2 uzavřené dne 22. 1. 2007 mezi statutárním 
městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem           
a příspěvkovou organizací Sociální služby města Přerova, se sídlem Přerov I – Město,             
U Žebračky 18a, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 30. 9. 
2009. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 

2617, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5307/13 v k.ú. Přerov, 
Želatovská 12 o celkové výměře 74 m2. 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu bydlení č.p. 2617, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5307/13 v k.ú. Přerov, Želatovská 
12 o celkové výměře 74 m2 mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní 
správou města Přerova, jako pronajímatelem a sdružením Duha Klub Rodinka, se sídlem 
Přerov, tř. 17. listopadu 16, IČ: 71174826, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou 29 dnů s účinností od 1. 10. 2009. Výše nájemného bude činit 150,00 Kč/29 
dnů. Účelem nájmu je užívání prostor pro činnosti v souladu se stanovami nájemce v platném 
znění – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a seniory. 

 

 

2874/71/6/2009 Dodatky k nájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí       
a smlouva o krytí prokazatelné ztráty vzniklé provozem veřejných WC 
mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 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, ze dne 1.9.2009, kterým se z předmětu výpůjčky 
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vypouští část 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 jiný nebytový prostor č.641/103 v 
objektu k bydlení č.p. 641, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku 
p.č.78 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 506 m2 v k.ú.Přerov a podíl id.1701/137821 na 
společných částech budovy č.p.641 a pozemku p.č.78 v k.ú.Přerov. Dodatkem č.1 se dále 
nahrazuje v čl. I odst. 1. bodu 1.6. smlouvy označení nemovitostí jako předmětu výpůjčky tak, 
že text: 

 
„1.6. Útulek pro zvířata, vše v katastrálním území Přerov: 
a)  pozemky: 
    - pozemek p.č.6604 (ostatní plocha – dobývací prostor) o výměře 2163 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)“ 
 
se nahrazuje textem:   
 
„1.6. Útulek pro zvířata, vše v katastrálním území Přerov: 
a) pozemky: 
    - pozemek p.č.6604/1 (ostatní plocha – dobývací prostor) o výměře 1824 m²             
b) nebytové prostory: 
    - část 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“.  
 
Dodatek č.1 nabude účinnosti dnem 1.10.2009. V jiném se smlouva o výpůjčce nemění. 
 
 
2. schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 1.9.2009 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, kterým 
pronajímatel přenechává nájemci do nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerova, a to část 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, část 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 jiný nebytový prostor č.641/103 v objektu k bydlení č.p. 641, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č.78 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 506 m2 v k.ú.Přerov a podíl id.1701/137821 na společných částech budovy 
č.p.641 a pozemku p.č.78 v k.ú.Přerov, za nájemné ve výši 53.915,-Kč/rok navýšených o DPH 
v příslušné sazbě dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  Dodatek č.1 nabude účinnosti dnem 1.10.2009. V jiném se nájemní smlouva 
nemění. 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o krytí prokazatelné ztráty vzniklé provozem veřejných WC mezi 

statutárním městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, 
se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, kterou se statutární město Přerov 
zavazuje hradit společnosti Technické služby města Přerova prokazatelnou ztrátu z provozu 
veřejných WC v 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 jiném nebytovém prostoru 
č.641/103 v objektu k bydlení č.p. 641, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném 
na pozemku p.č.78 v k.ú.Přerov. Smlouva o krytí ztráty bude uzavřena od 1.10.2009 na dobu 
neurčitou. 
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2875/71/6/2009 Stanovení koeficientu Rady města Přerova  - Kmr pro rok 2010 podle 
vnitřního předpisu č.7/09 

Rada města Přerova po projednání stanovuje podle čl. X odst.1 vnitřního předpisu č.7/09  - Pravidla 
pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova 
o majetkoprávních úkonech, koeficient Rady města Přerova pro r. 2010 ve výši  Kmr=1,0. 

 

2876/71/6/2009 Nájemní smlouva mezi společností Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov 
I-M ěsto, Blahoslavova 1499/7, IČ: 25391453 jako pronajímatelem          
a statutárním městem Přerov jako nájemcem o nájmu části pozemku  
p.č. 171 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi společností Teplo 
Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, IČ: 25391453 jako pronajímatelem           
a statutárním městem Přerov jako nájemcem, jejímž předmětem bude nájem části pozemku p.č. 171 
zahrada o výměře 110 m2 v k.ú. Přerov (parkovací stání č. 11 až 18). Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou – po dobu trvání existence stavby, nejdéle na dobu 10 let. Účelem nájmu bude užívání 
předmětné části pozemku jako 8 parkovacích stání. Nájemce uhradí nájemné za celé období trvání 
nájemního vztahu ve výši 355.332,- Kč bez DPH, tj. 422.845,- Kč včetně DPH najednou po nabytí 
účinnosti nájemní smlouvy.  

 

2877/71/6/2009 Výpůjčka nemovité věci v  majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 737 v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 737 
ost.pl. o výměře  60 m2  v k.ú.Penčičky mezi statutárním městem Přerov (jako vypůjčitelem) a panem 
J.Š.(jako půjčitelem). Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za 
účelem údržby pozemku zejm. pravidelného sečení trávy. 

 

2878/71/6/2009 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku  p.č. 62/1 a  p.č. 16   v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 
8.3.2000  na pozemky p.č. 62/1 sportoviště a  rekreační plocha o  výměře 7728 m2 , p.č. 16 ost. plocha 
o výměře 1840 m2 v k.ú. Kozlovice u    Přerova, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.3.2007 a dodatku č. 2 
ze dne 5.10.2007,  uzavřené mez  statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a Fotbalovým 
klubem Kozlovice, IČ 47999152 se sídlem  Přerov, Přerov IV-Kozlovice, Areál Stadionu, jako 
vypůjčitelem. 
  
Dodatek  č. 3 se týká změny doby trvání smlouvy o výpůjčce a to tak,  že  výpůjčka  dosud  sjednaná 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok se mění na dobu určitou do 30.9.2019.  
   
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

2879/71/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - pozemku p.č. 53      
v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání mění usnesení Rady města Přerova č.2754/68/6/2009 přijaté          
na 68.schůzi Rady města Přerova dne 12.8.2009 (zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - 
pozemku p.č. 53 v k.ú. Újezdec u Přerova) a to tak, že se původní text usnesení: 
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"Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem, jako oprávněným  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." 
 
nahrazuje textem (změny jsou zvýrazněny kurzívou): 
 
"Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem, jako oprávněným  věcného břemene a  M.B.,  vlastníkem pozemku p.č. 
53 zast. plocha v k.ú. Újezdec u Přerova ,  jako povinným 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." 

 

2880/71/6/2009 Zřízení věcných břemen v návaznosti na uzavření směnné smlouvy k 
nemovitým věcem mezi statutárním městem Přerov a ČR - Hasičským 
záchranným sborem Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č.1926/47/8/2008, kterým Rada města Přerova na své 47. schůzi konané ve 

dnech 26. a 27.11.2008 schválila zřízení věcného břemene práva společné štítové zdi mezi 
garáží bez čp/če postavenou na pozemku označeném dle geometrického plánu č.3745-86/2007 
jako p.č.2241/2 v k.ú.Přerov a jinou stavbou bez čp/če postavenou na pozemcích označených 
dle geometrického plánu č.3745-86/2007 jako p.č.2241/12, p.č.2241/10 a p.č.2265/2 v 
k.ú.Přerov. Věcné břemeno mělo být zřízeno mezi ČR – Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Olomouc, Schweitzerova 222/91, jako 
vlastníkem garáže bez čp/če postavené na pozemku označeném dle geometrického plánu 
č.3745-86/2007 jako p.č.2241/2 v k.ú.Přerov a statutárním městem Přerov jako vlastníkem jiné 
stavby bez čp/če postavené na pozemcích označených dle geometrického plánu č.3745-
86/2007 jako p.č.2241/12, p.č.2241/10 a p.č.2265/2 v k.ú.Přerov, na dobu neurčitou                  
a bezúplatně. 

 
2. schvaluje zřízení věcného břemene práva štítové zdi mezi garáží bez čp/če postavenou           

na pozemku označeném dle geometrického plánu č.3745-86/2007 jako p.č.2241/2 v k.ú.Přerov 
a jinou stavbou bez čp/če postavenou na pozemcích označených dle geometrického plánu 
č.3745-86/2007 jako p.č.2241/12, p.č.2241/10 a p.č.2265/2 v k.ú.Přerov. Věcné břemeno bude 
zřízeno mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem jiné stavby bez čp/če postavené       
na pozemcích označených dle geometrického plánu č.3745-86/2007 jako p.č.2241/12, 
p.č.2241/10 a p.č.2265/2 v k.ú.Přerov (povinný z věcného břemene) a ČR – Hasičským 
záchranným sborem Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Olomouc, Schweitzerova 
222/91, jako vlastníkem garáže bez čp/če postavené na pozemku označeném dle 
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geometrického plánu č.3745-86/2007 jako p.č.2241/2 v k.ú.Přerov (oprávněný z věcného 
břemene), na dobu neurčitou a bezúplatně. 

 
3. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v práva odvodu dešťových vod mezi ČR – 

Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Olomouc, 
Schweitzerova 222/91, jako vlastníkem garáže bez čp/če postavené na pozemku označeném 
dle geometrického plánu č.3745-86/2007 jako p.č.2241/2 v k.ú.Přerov (povinný z věcného 
břemene) a statutárním městem Přerov jako vlastníkem jiné stavby bez čp/če postavené          
na pozemcích označených dle geometrického plánu č.3745-86/2007 jako p.č.2241/12, 
p.č.2241/10 a p.č.2265/2 v k.ú.Přerov (oprávněný z věcného břemene), na dobu neurčitou        
a bezúplatně. 

 
4. mění své usnesení č.1955/64/7/2006 A-8, kterým Rada města Přerova na své 64. schůzi 

konané dne 8.2.2006 schválila pod bodem 3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi statutárním městem Přerov jako podílovým spoluvlastníkem pozemku p.č.2241/9            
v k.ú.Přerov (oprávněný z věcného břemene) a ČR - Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Olomouc, Schweizerova 91, jako vlastníkem 
pozemku p.č. 2242 v k.ú.Přerov (jako povinným z věcného břemene), spočívajícího v právu 
přístupu a příjezdu na pozemek p.č.2241/9 v k.ú.Přerov přes pozemek p.č.2242 v k.ú. Přerov, 
tak, že se text: 

 
„Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 3 měsíců ode dne, kdy oprávněný z věcného 
břemene předloží povinnému z věcného břemene geometrický plán potvrzený 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. Smlouva o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou.“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.“ 
5. mění své usnesení č.1955/64/7/2006 A-8, kterým Rada města Přerova na své 64. schůzi 

konané dne 8.2.2006 schválila pod bodem 4. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi statutárním městem Přerov a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s.,                  
IČ 47674521, se sídlem Přerov, Šířava 21 jako podílovými spoluvlastníky pozemku p.č.2241/9 
v k.ú.Přerov (povinný z věcného břemene) a ČR - Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje, IČ 708 859 40, se sídlem Olomouc, Schweizerova 91, jako vlastníkem 
pozemku p.č.2241/2 v k.ú.Přerov (oprávněný z věcného břemene), spočívajícího v právu 
přístupu a příjezdu na pozemek p.č.2241/2 v k.ú.Přerov přes pozemek p.č.2241/9 v k.ú. Přerov 
tak, že se z usnesení vypouští text: 

 
„Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 3 měsíců ode dne, kdy oprávněný z věcného 
břemene předloží povinnému z věcného břemene geometrický plán potvrzený 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. Smlouva o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou." 
 
nahrazuje textem: 
 
„Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.“ 
 

 

2881/71/6/2009 Vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření  příspěvkové organizace 
Kulturní a informa ční služby města Přerova, Kratochvílova 30, Přerov 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyjmutí  
nemovitého majetku – část nebytových prostor v objektu jídelny Kratochvílova 30, Přerov                    
z hospodaření příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, Kratochvílova 30, 
Přerov, IČ: 45180512, dle  přílohy č. 1. 

 

2882/71/6/2009 Zadání veřejné zakázky na „Zabezpečení komunálních služeb pro 
Statutární město Přerov“ 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje způsob zadání nadlimitní veřejné zakázky na „Zabezpečení komplexních 

komunálních služeb pro Statutární město Přerov“, a to otevřeným zadávacím řízením (§12       
a §21 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) bez možnosti uchazečů o veřejnou 
zakázku podat nabídky na dílčí část předmětu plnění veřejné zakázky s uzavřením smluvního 
vztahu  na dobu neurčitou. 

 
2. schvaluje rozdělení komunálních služeb pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky             

do oblastí:  
- provoz systému nakládání s odpady, 
- péče o městskou zeleň, 
- správa, údržba a provozování dětských hřišť, 
- správa a údržba lesního majetku, 
- správa, údržba a provozování parku Michalov, sportovně rekreačního areálu Laguna a skateparku, 
- správa a údržba veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace, 
- správa, údržba a čištění místních a účelových komunikací, svislého a vodorovného dopravního  
  značení, 
- správa, údržba a provozování veřejných pohřebišť, 
- správa a údržba vodárenských zařízení, 
- provozování útulku pro zvířata. 
 
3. schvaluje uzavření mandátní smlouvy dle ust. § 566 zákona č.513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Přerov jako mandantem         
a společností RTS, a.s., se sídlem Lazaretní 4038/13, 615 00  Brno – Židenice, IČ 25533843, 
jako mandatářem. Obsahem smlouvy bude závazek mandatáře zajišťovat pro mandanta 
činnosti spojené se zadáním a organizací veřejné zakázky dle bodu 1. tohoto usnesení. 

 

2883/71/6/2009 Smlouvy o vykonávání sjednaných činností mezi statutárním městem 
Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 
27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o vykonávání sjednaných činností uzavřené dne 

30.6.2008, ve znění dodatku č.1 ze dne 30.12.2008 a dodatku č.2 ze dne 30.6.2009, mezi 
statutárním městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, 
se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, na dobu určitou od 1.7.2008         
do 30.6.2009, kterým statutární město Přerov převádí na společnost Technické služby města 
Přerova, s.r.o. právo těžby v lesích dle schváleného lesního plánu a s účinností od 3.8.2009      
se ze sjednaných činností vypouští provozování honitby Svrčov. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o vykonávání sjednaných činností mezi statutárním městem 

Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I 
– Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, na dobu určitou od 1.10.2009 do dne účinnosti 
smlouvy o vykonávání činností  uzavřené s vybraným uchazečem na základě zadání veřejné 
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zakázky postupem dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, nejpozději však do 31.3.2010. Za vykonávání činností v době od 1.10.2009 do 
31.12.2009 bude společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. náležet celková odměna 
ve výši 19.160.000,-Kč (včetně DPH), která se rovná výši nákladů spojených s vykonáváním 
sjednaných činností včetně přiměřeného zisku. Výše uvedená cena je rámcově a nezávazně 
členěna následujícím způsobem (částky včetně DPH): 

 
a) útulek pro zvířata                                                                350.000,-Kč, 
b) lesní majetek                                                                     195.000,-Kč, 
c) komunikace a čištění města                                          4.700.000,-Kč, 
d) vodárenská zařízení                                                               80.000,-Kč, 
e) veřejné osvětlení                                                                        3.140.000,-Kč, 
f) správa hřbitova, veřejná zeleň, místní části,  Žebračka, park Michalov                       5.067.800,-Kč, 
g) správa Laguny a skateparku                                                                                             207.000,-Kč, 
h) provozování systému nakládání s komunálním odpadem                                             5.420.200,-Kč. 
 
Obsahem smlouvy bude závazek smluvních stran uzavřít nejpozději do 31.12.2009 dodatek smlouvy, 
kterým bude stanovena odměna společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. za vykonávání 
sjednaných činností v době od 1.1.2010. 
 

 

2884/71/7/2009 Ukončení smlouvy o 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: 
 
1. schvaluje dohodu o skončení smlouvy o poskytování služeb, kterou dne 10.3.2008 uzavřely 

statutární město Přerov jako objednatel a společnost R-INCON, s.r.o., IČ 49354205, se sídlem 
Machatého 681/6, Praha 5, jako poskytovatel, jejímž předmětem byl nájem redakčního 
systému As4u „Public Advanced“ včetně doplňkových modulů souvisejících s provozem 
internetového informačního portálu statutárního města Přerova, zajištění technické podpory     
k tomuto redakčnímu systému včetně doplňkových modulů, služeb webhostingu zajišťujících 
provoz informačního portálu a dalších služeb spojených s vytvořením a úpravami 
informačního portálu www.mu-prerov.cz. Smlouva bude ukončena dohodou ke dni 30.9.2009. 
Nebude-li dohoda ke dni 30.9.2009 uzavřena, statutární město Přerov od smlouvy                     
o poskytování služeb odstoupí. 

 
2.  pověřuje podpisem dohody o skončení smlouvy případně prohlášení statutárního města 

Přerova o odstoupení od smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení tajemníka Magistrátu města 
Přerova pana Ing. Jiřího Bakalíka. 

 

2885/71/7/2009 Změna Vnitřního předpisu č. 21/06 Organizační řád Magistrátu města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č........../09, kterým se mění Vnitřní 
předpis č. 21/06 ve znění vnitřního předpisu č. 26/06, č. 1/07, č. 8/07, č. 11/07, č.17/07, č. 22/07,         
č. 27/07, č. 5/08, č. 7/08, č11/08, č. 12/08, č. 6/09, č. 8/09, č. 10/09 Organizační řád Magistrátu města 
Přerova v rozsahu důvodové zprávy. 

 

2886/71/7/2009 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerov  
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Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání mimořádných odměn ve smyslu § 134 
zákoníku práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov v rozsahu, 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 

2887/71/7/2009 Použití znaku města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje umístění znaku města Přerova na "sociální automobil", 
který byl připraven za podpory firem a podnikatelů z Přerova a okolí pro pečovatelskou službu 
Sociálních služeb města Přerova.  

 

V Přerově dne 23. září 2009 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                       MUDr. Vladimír Vosmanský 
primátor města Přerova                                                                                     člen Rady města Přerova 


