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USNESENÍ ze 72. schůze Rady města Přerova  konané dne 7. 10. 2009 

 

2888/72/1/2009 Program 72. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 72. schůze Rady města Přerova konané dne 7. října 2009. 
 
2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze Rady města 

Přerova. 
 

2889/72/2/2009 Návrh na odvolání člena Komise životního prostředí, udržitelného 
rozvoje a environmentální výchovy 

Rada města Přerova po projednání odvolává na základě §102 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.,    
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.11.2009 člena Komise životního prostředí, 
udržitelného rozvoje a environmentální výchovy pana Petra Čelka. 

 

2890/72/2/2009 Návrh na změnu v personálním obsazení komise 

Rada města Přerova po projednání odvolává s účinností od 8.10.2009 na vlastní žádost  pana Adama 
Gálika z Komise pro občanské záležitosti. 

 

2891/72/3/2009 Kino Hvězda Přerov – digitalizace  – 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 zprovoznění dodávky technologie digitální projekce 2D a 3D filmů          
v kinosále Hvězda v Přerově v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (zákon) zjednodušeným podlimitním řízením. 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 
       Obchodní společnost, dodavatel  IČ 
1. XC DATA s.r.o. Praha    273 64 381 
2. AV MEDIA a.s. Praha    481 08 375 
3. KINOTECHNIKA Praha a.s.   452 72 522 
4. D-cinema, s.r.o. , Praha    283 91 683 
5 PETR Lubomír, Olomouc   436 13 829 
6. KINOSERVIS s.r.o. Zlín   282 99 949 
 
3. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace, komisi 

pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
  
 Členové komise     Náhradník komise 
 Alena Šišková   provozovatel  Milan Rytíř  MMPr 
 Ing. Vladimír Odstrčil  provozovatel  Bc. Ivo Kropáč  zadavatel 
 Václav Zatloukal  zadavatel  Ing. Otakar Smejkal zadavatel 
 Ing. Dan Hos       zadavatel  Ing.  Jiří Draška  zadavatel 
 Ing. Jaroslav Čermák  zadavatel  Petr Vrána  zadavatel 
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 Václav Kolář   zadavatel  Tomáš Ďurďa  zadavatel 
 

2892/72/3/2009 Zimní stadion Přerov – schválení dodatku č. 2 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 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 ceny plnění. Původní cena díla ve výši 
49 099 968,- Kč se upravuje dodatkem č. 2 s částkou 9 325 965,65 Kč na 58 425 933,65 Kč               
(vč. DPH). 

 

2893/72/3/2009 Autobusové nádraží Přerov  – schválení jednacího řízení bez 
uveřejnění  

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

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

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

uveřejnění 
 
3. schvaluje vyzvaného zájemce, dodavatele Sdružení – Autobusové nádraží  Přerov, sestávající 

se z členů SATES MORAVA spol. s r.o. IČ 607 75 530  a PSS Přerovská stavební a.s.           
IČ 277 69 585. 

 
4. ustanovuje komisi pověřenou jednáním s dodavatelem v rámci jednacího řízení bez 

uveřejnění.  
 Složení komise: členové investiční komise a pracovníci investičního oddělení OR MmPr     

pro otevření obálky s konečnou nabídkou. 
 

2894/72/3/2009 Generální dodavatel žádostí o dotace - zrušení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.8-10 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách (zákon), z další účasti v zadávacím řízení k zakázce "Generální dodavatel žádostí    
o dotace z EU" uchazeče: 

 - Renards, s.r.o., Vídeňská 228/7, 639 00 Brno-Štýřice, IČ 25327275 
 - GRANTIKA  České spořitelny a.s., Jakubské nám.127/5, 602 00 Brno, IČ 25597001 
 - HRAT,s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČ 64087352 

a to z důvodu neúplnosti nabídky, 
 
2. vylučuje v souladu s ustanovením §76 odst.1 a 6 zákona z účasti v dalším řízení k zakázce 

„Generální dodavatel žádostí o dotace z EU“ uchazeče Allowance s.r.o., Korunní 810/104 
Praha 10, IČ 26140136, a to z důvodu zjevných početních chyb, které měly vliv na 
nabídkovou cenu, 

 
3. ruší v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona zadávací řízení na Generálního dodavatele 

žádostí o dotace z EU, z důvodu vyloučení všech uchazečů. 
__________________________________________________________________________________ 
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2895/72/3/2009 Výsadba zeleně v nové části  hřbitova v Přerově – schválení 
nejvhodnější nabídky 

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

(zákon) o výběru nejvhodnější nabídky  na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných         
k úplnému předání výsadby zeleně v nové části  hřbitova v Přerově. Nejvhodnější nabídka 
byla předložena od společnosti BENED – zahradní architektura s.r.o., Dolany 21, 783 16 
Dolany u Olomouce, IČ 285 76 616 s nabídkovou cenou 864 328,00 Kč bez DPH                   
(1 028 551,00 Kč vč. DPH). Na druhém pořadí byla vyhodnocena nabídka  společnosti         
TS Valašské Meziříčí s.r.o., M.Alše 833, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,        
IČ 268 14 463 s nabídkovou cenou 935 819,00 Kč bez DPH (1 113 625,00 Kč vč. DPH)          
a na třetím pořadí se umístila společnost Topolánek s.r.o., Tř. 1.máje 2063, 753 01 Hranice,   
IČ 268 81 781 s nabídkovou cenou 1 096 699,00 Kč bez DPH ( 1 270 173,00 Kč s DPH). 

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

– zahradní architektura s.r.o., Dolany 21, 783 16 Dolany u Olomouce, IČ 285 76 616               
s nabídkovou cenou 864 328,00 Kč bez DPH (1 028 551,00 Kč vč. DPH).  

 

2896/72/3/2009 Chodníky Osmek, Přerov - schválení nejvhodnější nabídky 

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

o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veškerých prací a dodávek nutných k úplnému 
dokončení a předání opravy chodníků u silnice III/04724 Osmek v Přerově. Nejvhodnější 
nabídka  byla předložena od společnosti SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 
1386, Valašské Meziříčí, IČ 607 75 530 s nabídkovou cenou 2 252 079,76 Kč                         
(2 679 974,92 Kč vč. DPH), s termínem plnění do 31.10.2009. Na druhém pořadí se umístila 
společnost SKANSKA DS a.s., Bohunická 133, Brno. 

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

MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí, IČ 607 75 530                
s nabídkovou cenou 2 252 079,76 Kč (2 679 974,92 Kč vč. DPH). 

 

2897/72/4/2009 Rozpočtové opatření č. 15 

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

2898/72/4/2009 Dohoda o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za Věrou 
Stejskalovou, bytem Tovární 136, Brodek u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu 
mezi statutárním městem Přerov jako věřitelem a V.S. jako dlužníkem, o splátkách pohledávky ve výši 
15.089,-Kč s příslušenstvím se lhůtou splatnosti 36 měsíců ode dne uzavření dohody za neuhrazené 
náklady pohřbu. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávky co do jejího důvodu a výše 
dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze 
splátek nebude uhrazena včas a o tom, že dlužník bude ve splátkách hradit rovněž úroky z prodlení 
jako příslušenství výše uvedené pohledávky. 
 
__________________________________________________________________________________ 
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2899/72/4/2009 Pověření odboru finančního zajištěním kontokorentního úvěru  

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucí odboru finančního veškerými úkony 
souvisejícími s přípravou k přijetí kontokorentního úvěru ve výši 20 mil. Kč určeného k zajištění 
přechodného nedostatku finančních prostředků v roce 2010. 

Kontrolní termín: 31.12.2009 
 

2900/72/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - Gymnázium Jakuba Škody 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 25.000,-- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, 750 11  Přerov, IČ: 00842966,  na částečnou 
úhradu nákladů spojených s výměnným pobytem studentů z holandského města Cuijk,  

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 

závazného ukazatele:  
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 1333 4 Poplatky za uložení odpadů 900,0 + 25,0 925,0 
 
Výdajová část v tis Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3121 1  Gymnázia 0,0 + 25,0 25,0 
 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 40 097,6* + 25,0 40 122,6 
*počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

 

2901/72/5/2009 Dohoda o splátkách dle ustanovení § 85, písm. h, zákona č. 128/2000 
Sb. v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dohody o pravidelných splátkách dluhu za období 10/2007, 4,5,6,8-12/2008 a 1-3/2009, jehož výše 
činí bez poplatku z prodlení 20 552,00 Kč, který se váže k  bytu č. 6, v domě č.p. 1827, ulice 
Kojetínská č.o. 24 v Přerově, za paní M.M., a to v částkách 20 x 1 000,00 Kč a 1 x 552,00 Kč. 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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2902/72/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 26 v domě zvláštního určení - domě                  

s pečovatelskou  službou č. p. 576  v  Přerově, U Žebračky   č.o.18, s paní L.M., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou  službou  č. p. 2190  v Přerově , U Strhance č.o.13, s panem F.N., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě č.p.2006 v Přerově, nám. Svobody    

č. o. 8,  s manželi M.a J.K., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 v domě č.p.2383 v Přerově,                     

gen. Štefánika  č. o. 7,  s  panem  V.M. 
 

2903/72/5/2009 Návrh na uzavření nájemních  smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.6 v Přerově, Kojetínská 1827 s manž. A. a N. H. 

za obvyklých podmínek.  
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Kopaniny 14 s paní R. M., který jí 

bude poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek (120.000,- Kč). 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 5 v Přerově, Kojetínská 1827 s manž. 

S.a D.G., výjimečně na dobu určitou 6ti měsíců od podpisu nájemní smlouvy s platností od 
1.11.2009. 

 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Husova 7 s paní H.G. a panem 

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

 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť IV/11 s panem B.N. 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. 

 

2904/72/5/2009 Poskytnutí účelové dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro 
Centrum pro komunitní práci střední Morava 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
a)  schválit poskytnutí dotace ve výši 86 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a občanským sdružením Centrum pro komunitní práci střední Morava,      
se sídlem Přerov, Kramářova 31, IČ 69604401  na zajištění projektu "Dobrovolnictví na Přerovsku". 
 
b)  schválit následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
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Výdajová část v tis. Kč : 
 

par orj  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

4357 15 Domovy (neinvestiční transfery 
obcím) 

195,0 - 86,0 109,0 

4349 15 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva 

0,0 + 86,0 86,0 

 
 
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

40 011,6 + 86,0 40 097,6 

 

2905/72/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 238/20  
v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova -  nájem části pozemku p.č. 238/20 orná půda       

o výměře 195 m2   v k.ú. Předmostí. 
 
2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu  části pozemku p.č. 238/20  orná půda o výměře 

195 m² v k.ú. Předmostí vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 2.6.2004,  uzavřené 
mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a D.N. jako nájemcem ke dni 
31.10.2009. 

 

2906/72/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nebytových prostor           
v objektu k bydlení č.p. 832, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 4394/25 v k.ú. Přerov (Přerov,     
Bajákova 18) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytových 
prostor v objektu k bydlení č.p. 832, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 4394/25 v k.ú. Přerov o celkové výměře 190,86 m2 (hlavní místnosti o výměře 73,81 m2 
a vedlejší místnosti o výměře 84,73 m2, společné prostory s MŠ o výměře 32,32 m2) a vyhlášení 
výběrového řízení na nájem těchto prostor za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové 
řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku 
Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení 
uhradí účastnický poplatek ve výši 238,- Kč (vč. DPH 19 %). 

 

2907/72/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod/nájem 
nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje  záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 602/1 ost. plocha       
o výměře 65 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod části pozemku p.č. 602/1 ost. plocha o výměře 65 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 
 

 

2908/72/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec            
u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem pozemku     
p.č. 1040 orná půda o výměře 137738  m2  v k.ú. Újezdec u Přerova. 
 

 

2909/72/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 301/1         
v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí 
pozemku p.č. 301/1 orná půda – dle geometrického plánu č. 342-64/2009 označené novým p.č. 301/1 
o výměře 1188 m2 a  p.č. 301/2 o výměře 1189 m2 v k.ú. Henčlov a vyhlášení výběrového řízení na 
prodej těchto částí pozemků za účelem výstavby rodinných domů za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě dle varianty II. 
Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 60 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát 
v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 
 

 

2910/72/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části nebytových prostor v budově bez 
čp/če, příslušné k části obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 4293/17 
zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části 
nebytových prostor o celkové výměře 99,24 m2 v budově bez čp/če., příslušné k části obce Přerov I – 
Město na pozemku p.č. 4293/17 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Sokolská 26). 
 

 

2911/72/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–   částí pozemků p.č. 2883/1,   p.č. 2883/2, p.č. 2403/4 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  - úplatný 
převod  částí  pozemků p.č.  2403/4  ost. pl.  o výměře 16 m2, p.č. 2883/1 ost. pl. o výměře 49 m2        
a  p.č. 2883/2 ost. pl. o výměře  19 m2,   dle geometrického plánu č.3961-95.2/2008  označené jako 
p.č.2883/137 ost. plocha o výměře 84 m2  vše   v  k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví  AVČ s.r.o. , se sídlem  Přerov I-Město, Wilsonova 12, IČ:25848984  za kupní cenu     
ve výši 67 200,- Kč ( tj. 800,- Kč/m2). 
 

 

2912/72/6/2009 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
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majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemky 
p.č.194, p.č.195, p.č.196, p.č.197, p.č.198 a p.č.199 v k.ú.Žeravice  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný 
převod pozemků p.č.194 (ostatní plocha) o výměře 622 m2, p.č.195 (zahrada) o výměře 482 m2, 
p.č.196 (ostatní plocha) o výměře 346 m2, p.č.197 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 24 m2, 
p.č.198 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 183 m2 a p.č.199 (ostatní plocha) o výměře 56 m2        
v k.ú.Žeravice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu           
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo 
nábřeží 390/42, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši         
986.200,-Kč. 
 

 

2913/72/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - pozemcích p.č. 
5300/1, p.č. 5297/35, p.č. 5025/4 a p.č. 5322 v k.ú. Přerov 

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  umístění zemního 
kabelu vedení  NN spojeném s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby  přes pozemky 
p.č.  5300/1, p.č. 5297/35, p.č. 5025/4 a p.č. 5322, vše ost. plocha v k,.ú. Přerov 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. 
 

 

2914/72/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – částech pozemků p.č. 983, p.č. 994/17, p.č. 994/18, p.č. 995/4, 
p.č. 4973, p.č. 4975, p.č. 4978, p.č. 5072/3, p.č. 6034/6, p.č. 6163/1, p.č. 
6163/2, p.č. 6165, p.č. 6322/1, p.č. 6322/2, p.č. 6322/3, p.č. 6857/1, p.č. 
6857/2, p.č. 6857/9, p.č. 6868/21, p.č. 7161/2, p.č. 7161/3 vše v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene práva umístění uložení kanalizace a práva vstupu a vjezdu na zatížené pozemky za účelem 
oprav, údržby a provozování kanalizace. Smlouva bude uzavřena mezi společností  Vodovody a 
kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 483/21, IČ: 47674521 (jako budoucím oprávněným      
z věcného břemene) a statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 983 zast.pl., p.č. 994/17 
ost.pl., p.č. 994/18 ost.pl., p.č. 995/4 ost.pl., p.č. 4973 ost.pl., p.č. 4975 ost.pl., p.č. 4978 ost.pl., p.č. 
5072/3 ost.pl., p.č. 6034/6 ost.pl., p.č. 6163/1 ost.pl., p.č. 6163/2 orná půda, p.č. 6165 ost.pl., p.č. 
6322/1 ost.pl., p.č. 6322/2 ost.pl, p.č. 6322/3 ost.pl, p.č. 6857/1 ost.pl, p.č. 6857/2 ost.pl., p.č. 6857/9 
ost.pl., p.č. 6868/21, ost.pl., p.č. 7161/2 ost.pl, p.č. 7161/3 ost.pl.vše v k.ú. Přerov (jako budoucím 
povinným z věcného břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 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. 
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Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, která bude stanovena na základě znaleckého posudku 
(navýšená o příslušnou sazbu DPH). 
 

 

2915/72/6/2009 Pověření odboru majetku města prodejem nepotřebného movitého 
majetku 

Rada města Přerova po projednání svěřuje do kompetence odboru majetku města rozhodování            
o uzavírání smluv o převodu nepotřebných (vyřazených) movitých věcí z vlastnictví Statutárního 
města Přerova do vlastnictví třetích osob, a to za podmínky souhlasného stanoviska Ústřední 
inventarizační komise a maximální kupní ceny převáděného movitého majetku 5.000,- Kč                  
za jednotlivý kus. 

 

2916/72/6/2009 Zakázky malého rozsahu – povolení výjimky z vnit řního předpisu       
č. 18/07 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro odbor majetku města výjimku z vnitřního předpisu   
č. 18/07 -  Zásady postupu při zadávání zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí  - zaslání výzvy 
k podání nabídky firmám SIACITY s.r.o. v Horkách 233/8, Liberec 9 – Janův důl a KVESTO s.r.o. , 
Dělnická 12, Praha 7,  v rámci zajištění zakázky malé rozsahu  „Umístění stojanů na kola na ul. 
Husova a v prostoru autobusového nádraží v Přerově“. 

 

2917/72/6/2009 Stanovení ceny stočného v místních částech Přerov - Kozlovice, 
Čekyně, Dluhonice, Penčice, Lýsky, Lověšice, Újezdec 

Rada města Přerova po projednání schvaluje počínaje dnem 1.1.2009, poplatek za stočné u těch 
nemovitostí v místních částech Přerova - Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Lýsky, 
Penčice, které mají zbudovanou  čistírnu odpadních vod a  z těchto vypouštějí odpadní vody               
do kanalizace v majetku města Přerova ve výši  50% stočného, stanoveného usnesením Rady města       
č. 2108/52/6/2009. 

 

2918/72/7/2009 Použití znaku města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje Technickým službám města Přerova s.r.o. použití znaku města Přerova                  

na služebních průkazech zaměstnanců společnosti a na webových stránkách provozovaných 
touto organizací (www.tsmpr.cz a www.pohrebnisluzbaprerov.cz), 

 
2. schvaluje oddílu nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov použití znaku města Přerova na dresech, 

dle přiloženého grafického návrhu. 
 

 

2919/72/7/2009 Podněty a připomínky z jednání orgánů města 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám, které zazněly na 69. - 71. schůzi Rady 

města Přerova, 
 
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informace k podnětům a 

připomínkám, které zazněly na 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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V Přerově dne 7. 10. 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Josef Kulíšek 
náměstek primátora města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jaroslav Čermák 
         člena Rady města Přerova 

 

 


