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USNESENÍ ze 74. schůze Rady města Přerova konané dne 21. 10. 2009 

 

2924/74/1/2009 Program 74. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 74. schůze Rady města Přerova konané dne 21. října 2009. 
 
2. schvaluje Bc. Ivo Kropáče ověřovatelem usnesení a zápisu 74. schůze Rady města Přerova. 

 

2925/74/2/2009 Vyhodnocení zavedení 12-ti spojů linky MHD 925001 do místní části 
Předmostí v době letních prázdnin 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vyhodnocení zavedení 12-ti spojů linky MHD 
925001 do místní části Předmostí v době letních prázdnin. 

 

2926/74/2/2009 Informace z komisí a osadních výborů v místních částech 

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

 

2927/74/2/2009 Přehled účasti členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních       
za období 1.1.2008 - 30.9.2009, změny v personálním obsazení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává na základě §102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů na vlastní žádost člena Komise zdravotní a sociální pomoci pana Jindřicha 
Valoucha  a jmenuje členkou Komise pro občanské záležitosti paní Simonu Frantovou, a 
členkou Komise životního prostředí, udržitelného rozvoje a environmentální výchovy paní 
Libuši Skopalovou, to vše s účinností od 1.11.2009, 

2. bere na vědomí informace o účasti členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních             
v období leden - září 2009, 

3. ukládá Kanceláři primátora připravit informaci o účasti členů komisí RM a výborů ZM         
na jejich jednáních v období leden 2008 - říjen 2009, včetně návrhů na ukončení členství          
u těch, kteří měli účast nižší než 50 %. 

Kontrolní termín: 18.11.2009 

 

2928/74/3/2009 Regenerace městského parku Michalov - 8.etapa - výstavba skleníků – 
schválení dodatku ke smlouvě 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi  
Statutárním městem Přerovem a společností CLAUHAN s.r.o., IČ 255 70 439 na úpravu ceny plnění. 
Původní cena díla ve výši 12 420 569,- Kč se upravuje dodatkem č. 1 s částkou 398 687,- Kč               
na  12 819 256,00 Kč (vč. DPH). 
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2929/74/3/2009 Parkoviště Pod Hvězdárnou, 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 nejvýhodnější nabídky na realizaci veškerých prací a dodávek nutných k úplnému 
dokončení a předání stavby Parkoviště Pod Hvězdárnou, Přerov. Nejvýhodnější nabídka  byla 
předložena od společnosti STRABAG a.s Na Bělidle 189/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744    
s nabídkovou cenou 1 677 978,00 Kč (1 996 7894,00 Kč vč. DPH), s termínem plnění           
do 30.11.2009. Na druhém pořadí se umístila společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., 
Jahodová 60, 620 00Brno s nabídkovou cenou 1 720 454,00 Kč (2 047 340,- Kč vč. DPH).    
Na třetím pořadí se umístila společnost TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 
Prostějov s nabídkovou cenou 1 769 582,00 Kč (2 105 803,00 Kč vč. DPH). 

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

a.s Na Bělidle 189/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744 s nabídkovou cenou 1 677 978,00 Kč    
(1 996 7894,00 Kč vč. DPH). 

 

2930/74/3/2009 Komunikace U Stadionu, Žeravice – 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 nejvýhodnější nabídky na realizaci veškerých prací a dodávek nutných k úplnému 
dokončení a předání stavby komunikace U Stadionu, Žeravice, Přerov. Nejvýhodnější nabídka  
byla předložena od společnosti STRABAG a.s Na Bělidle 189/21, 150 00 Praha 5,                 
IČ 608 38 744 s nabídkovou cenou 1 619 952,00 Kč (1 927 743,00 Kč vč. DPH), s termínem 
plnění do 30.11.2009. Na druhém pořadí se umístila společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., 
Jahodová 60, 620 00 Brno s nabídkovou cenou 1 683 084,00 Kč (2 002 870,- Kč vč. DPH).   
Na třetím pořadí se umístila společnost Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 
Brno, s nabídkovou cenou 1 753 830,00 Kč (2 087 057,70 Kč vč. DPH). 

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

a.s. Na Bělidle 189/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744 s nabídkovou cenou 1 619 952,00 Kč                
(1 927 743,00 Kč vč. DPH). 

 

2931/74/3/2009 Projekt "Modernizace plaveckého areálu včetně technologií" 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  souhlasí s předložením žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava 

na projekt "Modernizace plaveckého areálu včetně technologií", 

2. ukládá Odboru rozvoje připravit a předložit projektovou žádost o dotaci  z ROP, 

Kontrolní termín: 30.11.2009 

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování příloh žádosti projektu mezi Statutárním 
městem Přerovem a externí poradenskou firmou Regionální agentura pro rozvoj střední 
Moravy, sdružení, Horní nám. 5, Olomouc, IČ: 64631109 za částku 535 500,- Kč vč. DPH, 

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

závazného ukazatele: 
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Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

3699 5 Ostatní záležitosti bydlení, 
komunálních služeb a územního 
rozvoje (infrastruktura) 

5 186,4 - 435,0 4 751,4 

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

1 318,7 - 105,0 1 213,7 

 5 Projektové dokumentace (projektový 
manažer) 

894,3 + 540,0 1 434,3 

 
 
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 40 122,6* - 435,0 39 687,6 
*počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

 

5.  doporučuje Zastupitelstvu města Přerova zařadit do investičních akcí roku 2010 akci 
"Modernizace plaveckého areálu včetně technologií". 

Kontrolní termín: 31.01.2010 

 

2932/74/3/2009 Projekt "E-Government - Czech POINT" - změna podmínek dotace 

Rada města Přerova po projednání souhlasí se změnou Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace         
z Integrovaného operačního programu na projekt "E-government - Czech POINT", dle důvodové 
zprávy. 

 

2933/74/3/2009 Uzavření Dodatků č.01 ke Smlouvám o poskytnutí dotace na projekty 
spolufinancované ROP Střední Morava 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření Dodatku č.01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt        

z Regionálního operačního programu Střední Morava - Rekonstrukce autobusového nádraží     
v Přerově, a to mezi Statutárním městem Přerovem a Regionální radou soudržnosti Střední 
Morava, Jeremenkova 1211/40b, Olomouc. 

 
2. schvaluje uzavření Dodatku č.01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt        

z Regionálního operačního programu Střední Morava - Předmostím až do pravěku-
Infocentrum, a to mezi Statutárním městem Přerovem a Regionální radou soudržnosti Střední 
Morava, Jeremenkova 1211/40b, Olomouc. 

 
3. schvaluje uzavření Dodatku č.01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt         

z Regionálního operačního programu Střední Morava - Regenerace městského parku Michalov 
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v Přerově-8.etapa, a to mezi Statutárním městem Přerovem a Regionální radou soudržnosti 
Střední Morava, Jeremenkova 1211/40b, Olomouc. 

 

2934/74/3/2009 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu    
s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 57 575,- Kč panu M.B. na 
vybudování domovní čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 556/2 v k.ú. Čekyně pro novostavbu 
rodinného domu v ul. Na Červenici. 

 

2935/74/3/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitostí tvořících 
autobusové nádraží v Přerově a vyhlášení veřejné obchodní soutěže     
o nejvýhodnější návrh na uzavření nájemní smlouvy 

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

statutárního města Přerova, a to novostavby odbavovací budovy, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, postavené na pozemcích p.č.1019/1, p.č.1019/7 a p.č.1019/8, která není dosud 
kolaudována a evidována v katastru nemovitostí, části pozemku p.č.1019/1 o výměře cca 
11847,4 m2, pozemku p.č.1019/7 o výměře 35 m2, pozemku p.č.1019/8 o výměře 33 m2, části 
pozemku p.č.1042/1 o výměře cca 26,3 m2 a části pozemku p.č.5036/1 o výměře cca 20,9 m2, 
vše v k.ú. Přerov. 

 
2. vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž dle ust. § 282 odst. 1 zákona č.513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o nejvýhodnější návrh na uzavření nájemní smlouvy na 
nájem nemovitostí tvořících Autobusové nádraží v Přerově, tj. novostavby odbavovací 
budovy, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemcích p.č.1019/1, p.č.1019/7 
a p.č.1019/8, která není dosud kolaudována a evidována v katastru nemovitostí, části pozemku 
p.č.1019/1 o výměře 11847,4 m2, pozemku p.č.1019/7 o výměře 35 m2, pozemku p.č.1019/8    
o výměře 33 m2, části pozemku p.č.1042/1 o výměře  26,3 m2 a části pozemku p.č.5036/1        
o výměře 20,9 m2, vše v k.ú. Přerov. Podmínky veřejné obchodní soutěže jsou uvedeny            
v důvodové zprávě a budou uveřejněny na úřední desce Magistrátu města Přerova                    
a na internetových stránkách statutárního města Přerova po dobu 15 dnů, dále 1x v týdeníku 
Přerovský deník a 1x v deníku Mladá fronta DNES. 

 
3. jmenuje komisi pro hodnocení návrhů na uzavření nájemní smlouvy ve veřejné obchodní 

soutěži podle bodu 2., a to ve složení: 
  
Členové komise:      Náhradnící komise: 
   
Mgr. Josef  Kulíšek  zadavatel  Bc. Ivo Kropáč   zastupitel 
Ing. Jiří Lajtoch   zadavatel  Václav Zatloukal  zastupitel 
Ing.arch. Vladimír Petroš zastupitel  Čestmír Hlavinka  zastupitel 
Ing. Jaroslav Čermák  zastupitel  MUDr. Vladimír Vosmanský zastupitel 
Ing. Martin Kolařík  zastupitel  Mgr. Vladimír Puchalský zastupitel 
MUDr. Michal Chromec zastupitel  MUDr. Lubomír Skopal zastupitel 
Petr Laga   zastupitel  Ludmila Tomaníková  zastupitel 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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2936/74/4/2009 Fyzické kontroly čerpání půjček 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o provedených fyzických kontrolách 
čerpání finančních prostředků půjček, které byly poskytnuty z fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu v roce 2008. 

 

2937/74/4/2009 Rozpočtové opatření č. 16 

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

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

2938/74/4/2009 Rozpočtové opatření č. 16 - dodatek 

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

2939/74/4/2009 Rozpočtové opatření č. 16 - úsporná opatření 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 

 

2940/74/4/2009 Zřizovací listiny příspěvkových organizací      

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit stávající zřizovací listiny níže uvedených 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem včetně všech jejich dodatků, s 
výjimkou protokolů o předání a převzetí nemovitého majetku do správy včetně všech jejich 
dodatků a v případě příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova s 
výjimkou přílohy č. 1 

 
• Domovní správa města Přerova, IČ: 47184728, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,     

Blahoslavova 3 
• Sociální služby města Přerova, IČ: 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kabelíkova 14a 
• Kulturní a informační služby města Přerova, IČ: 45180512, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 

Kratochvílova 30 
• základní školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• mateřské školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• zařízení školního stravování dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, IČ: 70887616, se sídlem Přerov,  Přerov I – 

Město, Žerotínovo nám. 36 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nové zřizovací listiny níže uvedených 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem 
 
• Domovní správa města Přerova, IČ: 47184728, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,     

Blahoslavova 3 
• Sociální služby města Přerova, IČ: 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kabelíkova 14a 
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• Kulturní a informační služby města Přerova, IČ: 45180512, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Kratochvílova 30 

• základní školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• mateřské školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• zařízení školního stravování dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, IČ: 70887616, se sídlem Přerov,  Přerov I – 

Město, Žerotínovo nám. 36 
 
Znění zřizovacích listin těchto příspěvkových organizací je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 
 
3. ruší s účinností od 3. 11. 2009 své usnesení č. 2344/58/5/2009 z  58. schůze Rady města 

Přerova konané dne 15. 4. 2009 
 
4. ruší s účinností od 3. 11. 2009 své usnesení č. 2387/60/5/2009 v bodě 1. a 2. z 60. schůze 

Rady města Přerova konané dne 29. 4. 2009 
 
5. svěřuje  
• příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Přerovem rozhodování o uzavírání 

nájemních smluv ke svěřenému nemovitému  majetku  a  nebytovým  prostorám  v  délce  trvání 
do 12 měsíců včetně, svým jménem a dle pravidel uvedených v důvodové zprávě 

 
• příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Přerovem působícím v oblasti sociální a 

školství rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce ke   svěřenému   nemovitému  majetku a 
nebytovým  prostorám  na dobu  neurčitou,  svým  jménem a pouze v  případech, kdy 
vypůjčitelem je příspěvková organizace zřízená statutárním městem Přerovem a dle pravidel 
uvedených v důvodové zprávě 

 
• základním školám, příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Přerovem, 

rozhodování o uzavírání smluv o bezplatném přenechání svěřeného nemovitého majetku a 
nebytových prostor jiné fyzické nebo právnické osobě v délce trvání do 12 měsíců včetně, svým   
jménem a  pouze  v  případech bezplatného užívání svěřeného majetku za účelem provozování 
vzdělávací, kulturní, sportovní a zájmové činnosti v převážné míře pro žáky, jimž základní škola 
poskytuje základní vzdělávání a dle pravidel uvedených v důvodové zprávě 

 
6. pověřuje příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem k přijetí darů a uzavírání 

darovacích smluv jménem statutárního města Přerova, jejichž předmětem jsou potraviny 
podléhající rychlé zkáze. 

 

2941/74/4/2009 Dodatek č. 1 k příloze č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Kulturní a informa ční služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Dodatek     
č. 1 k příloze č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova, a to s účinností od 3.11.2009,  dle přílohy důvodové zprávy. 

 

2942/74/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - TJ Union 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč subjektu TJ Union Lověšice, se sídlem Přerov III-Lověšice,     
U sokolovny 226, PSČ 750 02, IČ 44889062, zastoupenému předsedkyní Zdeňkou Rozkošnou              
na částečnou úhradu nákladů spojených s temperováním kulturního domu v Lověšicích v zimním 
období v roce 2009. 
__________________________________________________________________________________ 
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2943/74/4/2009 Prominutí a odpis pohledávek evidovaných Domovní správou města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku       
z prodlení ve výši 4/5 z dlužné částky 50 900,00 Kč, tj. v částce 40 720,00 Kč, která se váže    
k dluhu a pozdním platbám, a to k bytu č. 13 v domě č.p. 1853, ulice U Tenisu 35 v Přerově, 
za bývalými manžely  P.S. a Z.S., z čehož pohledávka statutárního města Přerova   na poplatku 
z prodlení za pozdní platby nájemného činí 20 360,00 Kč a pohledávka Domovní správy města 
Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb spojených s užíváním bytu činí 20 
360,00 Kč. 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku      
z prodlení ve výši 4/5 z částky 91 780,00 Kč, tj.  73 424,00 Kč za pozdní platby nájemného a 
záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 2, nacházejícím se v domě č.p. 2145 v ulici 
Denisova č.o. 12 v Přerově, za paní V.B. Pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z 
prodlení za pozdní platby nájemného z bytu činí 36 712,00 Kč a pohledávka Domovní správy 
města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní  platby záloh na služby spojených s užíváním 
bytu činí 36 712,00 Kč.  

 

2944/74/5/2009 Zařízení školního stravování – přímé náklady na vzdělávání pro rok 
2009 a 2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí podnět Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci financování 
samostatných zařízení školního stravování v rámci rozpočtu přímých nákladů přidělovaného 
krajům z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí pravděpodobné důsledky 

spojené se zachováním samostatnosti zařízení školního stravování zřízených statutárním 
městem Přerovem do 31. 8. 2010, 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Magistrátu města Přerova opětovně předložit orgánům města k  projednání financování 
samostatných zařízení školního stravování v rámci rozpočtu přímých nákladů přiděleného 
krajům z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro rok 2010. 

Kontrolní termín: 30.04.2010 

 

2945/74/5/2009 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – výjimková škola, 
nadstandardní pedagogické služby   

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku z  nejnižšího počtu žáků 

Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – 
Město, Boženy Němcové 16, v rozsahu 3 žáků pro školní rok 2009/2010 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit závazek statutárního města Přerova 
uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost 
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Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – 
Město, Boženy Němcové 16, na 3 žáky pro školní rok 2009/2010 do celkové výše 90 000,- Kč 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o neschválení žádosti 

Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, o finanční podporu na grantový 
projekt s názvem „ZŠ Přerov, Boženy Němcové – centrum podpory žáků ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 Rovné 
příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení č. 724/22/6/2009 bod 2 písm. 

a) z 22. zasedání konaného dne 22. 6. 2009, a to tak, že: 
 
původní text: 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje financování nákladů speciálního pedagoga, 
pedagoga volného času a psychologa Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16   pro školní rok 
2009/2010 z rozpočtu statutárního města Přerova dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové 
zprávě. 
 
se mění na nový text: 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje financování nákladů speciálního pedagoga a 
psychologa Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16  pro školní rok 2009/2010 z rozpočtu 
statutárního města Přerova dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

 

2946/74/5/2009 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – 
financování projektu „Školka pro všechny“ – změna usnesení  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit část usnesení 
č. 667/21/9/2009 z 21. zasedání konaného dne 20. 4. 2009, a to tak, že: 
 
původní text: 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 
 
• financování realizace projektu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, s názvem „Školka pro všechny“ z rozpočtu 
statutárního města Přerova v roce 2009 do výše 11 546 379,43 Kč vč. DPH. 

 
se mění na nový text: 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 
 
• financování realizace projektu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, s názvem „Školka pro všechny“ z rozpočtu 
statutárního města Přerova v roce 2009 do výše 12 000 000,- Kč vč. DPH. 

 

2947/74/5/2009 Tělovýchovná jednota Sokol Dluhonice - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč subjektu Tělovýchovná jednota Sokol Dluhonice,                   
IČ: 61985252, se sídlem Přerov - Dluhonice, na opravu sprch v objektu „nových šaten“ bez č.p./č.e.   
na p.č. 15/4 v k.ú. Dluhonice a opravu, výměnu a doplnění skluzavek, prolézaček a kolotoče dětského 
hřiště ve sportovním areálu na parcele p.č. 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 a 15/5 v k.ú. Dluhonice v roce 2009. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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2948/74/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou  službou  č. p. 2190 v  Přerově , U Strhance č.o.13, s paní J.K., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 35 v domě zvláštního určení - domě                  

s pečovatelskou  službou  č. p. 748  v Přerově, Trávník č.o.1, s paní  M.V., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 28 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou službou  č.p. 404  v  Přerově  II - Předmostí, Tyršova  č.o.68, s paní  L.N., 
 
4. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy  k bytu  č. 19 v  domě  č. p.122  v Přerově, 

Kratochvílova č.o.20,  s  paní S.O. 
 

2949/74/5/2009 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova – 
bytu č. 240/38 v domě č. p. 240,   bytu č. 2701/1 v domě č.p. 2700 a 
2701, bytu č. 486/2 v domě č.p. 484, 486 a 487, bytu č. 2689/6 v domě 
č.p. 2688 a 2689,   bytu č. 193/11 v domě č.p. 192 a 193 ,vše v obci 
Přerov,  bytu č. 146/8 v domě č.p. 146 a 162, bytu č. 146/13 v domě č.p. 
146 a 162, bytu č. 162/19 v domě č.p. 146 a 162, vše v obci Přerov II – 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 240/38 

v domě č.p. 240, Budovatelů č. 3, Přerov, na pozemku p.č.2883/87 zast. pl., včetně 
spoluvlastnického podílu 2533/517135 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 2533/517135 k pozemku p.č. 2883/87 zast.pl. o výměře 613 m²         
v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví  pana  M.R.za kupní cenu  376 193,-- Kč, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu         

č. 2701/1 v domě č.p. 2700 a 2701, Bohuslava Němce  č. 9 a 11, Přerov , na pozemku p.č. 
5196/33 zast. pl., včetně   spoluvlastnického  podílu  301/10923  na  společných    částech 
domu a příslušného spoluvlastnického podílu 301/10923 k pozemku p.č. 5196/33  zast. pl.       
o výměře 584 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví  pana M.R. za kupní cenu   353 558 
,-- Kč, 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu          

č. 486/2 v domě č.p.484, 486 a 487, Č. Drahlovského  č. 22 a 24, Bratrská č. 36 , Přerov ,       
na pozemku p.č. 528/2  zast. pl. a p.č. 529/7 zast. pl., které jsou ve vlastnictví jiného vlastníka,  
včetně spoluvlastnického podílu 180/15263   na  společných částech domu , do vlastnictví 
pana R.S. za kupní cenu 126 000,-- Kč, 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu 

č.2689 /6 v domě č.p. 2688 a 2689, tř. gen. Janouška č. 10 a 12, Přerov, na pozemku p.č. 
5196/13 zast. pl.,   včetně spoluvlastnického podílu 5026/214744 na společných částech domu 
a příslušného spoluvlastnického podílu 5026/214744 k pozemku p.č. 5196/13 zast. pl.              
o výměře 586 m²  v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana J.L. za kupní cenu 299 180,-- 
Kč, 
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5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu         
č. 193/11 v domě č.p. 192 a 193, Kozlovská č. 6 a 8, Přerov, na pozemku p.č. 3157/6 zast.pl., 
včetně spoluvlastnického podílu 432/17619 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 432/17619 k pozemku p.č. 3157/6 zast. pl. o výměře 509 m² v k.ú. 
Přerov, obci Přerov,  do vlastnictví  pana J.L. za kupní cenu 289 533,-- Kč, 

 
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu          

č. 146/8 v domě č.p. 146 a 162, Pod skalkou č. 18 a 20, Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. 
St. 719 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 6812/281074 na společných částech domu a 
příslušného spoluvlastnického podílu 6812/281074 k pozemku p. č. St. 719 zast. pl. o výměře 
489 m²  v k.ú. Předmostí, do vlastnictví pana M.R. za kupní cenu  351 964,-- Kč, 

 
7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu         

č. 146/13   v domě č. p.  146 a 162, Pod skalkou č. 18 a 20, Přerov II – Předmostí, na pozemku 
p.č. St. 719 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 4354/281074 na společných částech 
domu a příslušného spoluvlastnického podílu 4354/281074 k pozemku p.č. St. 719 zast. pl.      
o výměře 489 m² v k. ú. Předmostí, do vlastnictví pana J.K.  za kupní cenu 234 616,-- Kč, 

 
8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu         

č. 162/19 v domě č. p. 146 a 162, Pod skalkou č. 18 a 20, Přerov II – Předmostí, na pozemku 
p.č. St. 719 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 4354/281074 na společných částech 
domu a příslušného spoluvlastnického podílu 4354/281074 k pozemku p. č. St. 719 zast. pl.     
o výměře 489 m² v k. ú. Předmostí, do vlastnictví pana J.L. za kupní cenu  252 616,-- Kč. 

 

2950/74/5/2009 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, Fügnerova-Mervartova, Trávník 1. 

 

2951/74/5/2009 Záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace pro Oblastní charitu 
Přerov na úhradu pečovatelské služby účastníkům národního boje      
za osvobození  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 39 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této výši mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a Oblastní charitou Přerov, se sídlem Přerov, 
9. května 82,  IČ 45180270, jako příjemcem dotace, na úhradu pečovatelské služby účastníkům 
národního boje za osvobození. 

 

2952/74/5/2009 Záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace – "Moravské 
ortopedické a traumatologické dny "– MUDr. Selucký 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr na 
poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této výši mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a MUDr. Seluckým jako příjemcem dotace na 
částečné pokrytí nákladů spojených s organizací Moravských ortopedických a traumatologických dnů 
v Přerově ve dnech 19. - 20. 11. 2009. 

 



 11 

2953/74/5/2009 Záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace na provoz 
internetového prostoru pro seniory na adrese www.sedesatka.cz  – 
CENTRED o.s. Pardubice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr   
na poskytnutí dotace ve výši 1 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této výši mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a CENTRED o.s., se sídlem Pardubice, 
Labský palouk 495, IČ 26555719, jako příjemcem dotace, na provoz internetového prostoru pro 
seniory na adrese www.sedesatka.cz. 

 

2954/74/5/2009 Záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace na zajištění provozu 
organizace DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, o.p.s. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr      
na poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této výši mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a organizací DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, o.p.s,       
se sídlem Přerov, nám. Přerovského povstání 1,  IČ: 27836886, jako příjemcem dotace, na provoz 
organizace. 

 

2955/74/5/2009 Veřejná sbírka pod vánočním stromem  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. souhlasí s konáním veřejné sbírky ve prospěch Sociálních služeb města Přerova,  se sídlem 

Přerov, Kabelíkova 14a, IČ 49558854, a to formou pokladničky umístěné pod vánočním 
stromem na území statutárního města Přerova v termínu od 30.11.2009 do 6.1.2010. Čistý 
výtěžek bude použitý na pořízení hraček pro nejmenší. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o běžném účtu mezi statutárním městem Přerov a Českou 

spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 a)  zřídit dočasný peněžní fond s názvem "Vánoční sbírka 2009" 

b)  vydat Statut dočasného peněžního fondu "Vánoční sbírka 2009". 
 

2956/74/6/2009 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod  nemovitých 
věcí do majetku statutárního města  Přerova -   pozemku p.č. 710 v 
k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  bezúplatný převod  
pozemku p.č. 710  ostatní plocha o výměře 9623 m2  v k.ú.Penčičky, z vlastnictví České republiky - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2,   
IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 
2957/74/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný  převod nemovitých 

věcí z majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 
1511 a pozemku  p.č. 1513, p.č. 1514, p.č. 1555 v k.ú. Žeravice 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 
pozemku p.č. 1511  ostatní plocha o výměře cca 675 m2  a  pozemků    p.č. 1513 zahrada o výměře  
647 m2,   p.č. 1514  trvalý travní porost o  výměře 427 m2, p.č. 1555 m2 orná půda o výměře 503   m2 
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vše v k.ú. Žeravice. 
 

2958/74/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - pozemek 
p.č. 6840/10 v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 524 v k.ú. Penčice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu části pozemku 
p.č. 6840 ZE-GP v k.ú.Přerov označeného  geometrickým  plánem č. 3940-62/2008 jako pozemek p.č. 
6840/10  ost. plocha o výměře 609 m2   ve vlastnictví České republiky - Pozemkový fond České 
republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČ 45797072 za pozemek p.č. 524 orná půda            
o výměře 1686 m2  v k.ú. Penčice  ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2959/74/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       
z majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. st. 245 v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  
pozemku p.č.  st. 245 zast.pl. o výměře 50 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 

 

2960/74/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       
z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 539 v k.ú. 
Penčičky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 
pozemku p.č. 539 trvalý travní porost o výměře cca 250 m2 v k.ú. Penčičky. 

 

2961/74/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí              
ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 2638/1, p.č. 
2638/2 a p.č. 2638/3, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 2638/1 

ovocný sad o výměře cca 4.000 m2, pozemek p.č. 2638/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
19 m2 a pozemek p.č. 2638/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, vše v k.ú. Přerov 
mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a Ing. V.S. a Ing. B.S. jako výpůjčiteli. 
Smlouva o výpůjčce bude ukončena dohodou ke dni 25. 11. 2009, 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčka části pozemku p.č. 2638/1 ovocný sad 

o výměře cca 4.000 m2, pozemku p.č. 2638/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 a 
pozemku p.č. 2638/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

2962/74/6/2009 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 3473/1     
v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí  -  části  pozemku p.č. 3473/1, ost. plocha o výměře cca 15 m2  v k.ú. Přerov. 

 

2963/74/6/2009 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovitých věcí              
ve vlastnictví statutárního města Přerova - objektu bydlení č.p. 2481 
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příslušném k části obce Přerov I - Město na pozemku p.č. 5733/6 v k.ú. 
Přerov (Azylový dům pro matky s dětmi) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku části 
nebytových prostor o celkové výměře 531,74 m2 situovaných v I. PP (265,15 m2), I. NP (164,09 m2) a 
II. NP (102,5 m2) objektu bydlení č.p. 2481 příslušném k části obce Přerov I - Město na pozemku p.č. 
5733/6 v k.ú. Přerov. 

 

2964/74/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  
z  majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1040 v  k.ú. 
Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova - 
p.č. 1040 orná půda o výměře 137.738 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova  a vyhlásit  výběrové řízení na 
převod tohoto pozemku za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
Výběrové řízení bude zveřejněno na úřední desce po dobu 90 dnů, na internetových stránkách 
statutárního města Přerova, v Přerovských listech, formou bannerové reklamy na www.reality.cz  a  
www.sreality.cz. 

 

2965/74/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 455/2     
v k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 455/2 ovocný sad        

o výměře  313 m² v k.ú. Lověšice u  Přerova. 
 
2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 455/2 ovocný sad o výměře 

313 m² v k.ú.Lověšice u Přerova vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 19.4.2001,     
ve znění dodatku  č. 1 ze dne 30.9.2003 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a  A.B. jako nájemcem ke dni 31.10.2009. 

__________________________________________________________________________________ 

2966/74/6/2009 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– prodej 19 bytových jednotek v objektu bydlení č.p. 2144, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 1158 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
převodu 19 bytových jednotek v níže uvedeném objektu bydlení do vlastnictví stávajících nájemců    
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném 
znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek se pohybuje v rozmezí 60 – 70 %. 
 
                             číslo popisné               pozemek                             počet          %  
Objekt bydlení                Přerov I – Město           p.č. v k.ú. Přerov                bytů      zájmu 

nám. Fr. Rasche 7   2144    1158       19       64,7 
 

2967/74/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem, úplatný převod 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – garáže bez 
čp/če na pozemku p.č.412/7 a garáže bez čp/če na pozemku p.č.412/8 v 
k.ú.Přerov  
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - garáže bez čp/če na pozemku p.č.412/7 a garáže bez čp/če           
na pozemku p.č.412/8, vše v k.ú.Přerov, 

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

Přerova – úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - garáže 
bez čp/če na pozemku p.č.412/7 a garáže bez čp/če na pozemku p.č.412/8, vše v k.ú.Přerov. 

 

2968/74/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov   
– částí  pozemku p.č 1253/10  v k.ú. Veselíčko u Lipníku nad Bečvou 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  částí  pozemku p.č. 1253/10  lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníku 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   z vlastnictví statutárního města Přerov      
do vlastnictví  obce Veselíčko IČ: 00302198,  za  celkovou kupní cenu  ve výši  57 130,- Kč                     
( tj. 10,73 Kč/m2 ) - cena v místě a čase obvyklá. 

 

2969/74/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–  pozemků p.č. 1961/4, p.č. 1961/2, části p.č. 1961/1 a části p.č. 4986/1 
vše v k.ú. Přerov - změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 2734/68/6/2009 ze 68. schůze konané dne 12.8.2009, kterým podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 1961/4  zast.pl. o výměře 
973 m2, p.č. 1961/2  ost.pl. o výměře 3793 m2, části p.č. 1961/1 ost.pl. o výměře cca 2970 m2 a 
části p.č. 4986/1 ost.pl. o výměře cca 130 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 
Přerova do majetku společnosti PRIOR, obchodní domy a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská 
brána 7, IČ: 46962344. 

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

zast.pl. o výměře 973 m2, p.č. 1961/2  ost.pl. o výměře 3793 m2, části p.č. 1961/1 ost.pl.          
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o výměře cca 2970 m2 a části p.č. 4986/1 ost.pl. o výměře cca 130 m2 vše v k.ú. Přerov            
z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti PRIOR, obchodní domy a.s.,      
se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 46962344. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Na základě této smlouvy budoucí kupující 
na pozemcích p.č. 1961/4. p.č. 1961/2  ost.pl., části p.č. 1961/1 ost.pl. a části p.č. 4986/1 ost.pl. vše      
v k.ú. Přerov zrealizuje stavbu Obchodní galerie Přerov, a to ve lhůtě do 6 let od uzavření budoucí 
smlouvy. Budoucí kupující je povinen poukázat budoucímu prodávajícímu zálohu kupní ceny ve výši 
1.500.000,- Kč a to ve lhůtě do 15 dnů od podpisu budoucí kupní smlouvy. Podmínkou uzavření kupní 
smlouvy je vybudování 100 parkovacích míst pro osobní automobily na střeše budovy Obchodní 
galerie Přerov určených pro rezidenty z nejbližšího okolí za maximální cenu 600,- Kč/rok/1 parkovací 
místo. Nesplní-li kupující některou z uvedených povinností, bude povinen uhradit prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 1.500.000,- Kč a prodávající bude oprávněn od smlouvy odstoupit. Součástí 
kupní smlouvy bude ujednání o tom, že na střeše Obchodní galerie Přerov bude určeno 100 
parkovacích míst pro osobní automobily pro rezidenty z nejbližšího okolí. Rezident uhradí pouze 
manipulační poplatek za vydání parkovací karty za maximální cenu 600,- Kč/rok/1 parkovací místo. 
Pro případ porušení této povinnosti je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
1.500.000,- Kč a prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit. Kupní smlouva bude uzavřena poté, 
co budou splněny podmínky pro užívání dokončené stavby Obchodní galerie stanovené právními 
předpisy, do 90-ti dnů od doručení geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemků p.č. 
1961/1 a p.č. 4986/1 v k.ú. Přerov. Převod bude realizován za cenu stanovenou ZNALECKÝM 
POSUDKEM č. 130/09 vypracovaným  znalcem Jiřím Pazderou,  jmenovaným předsedou KS             
v Ostravě č.j.Spr 4050/83, navýšenou o částku 1.500.000,- Kč. Dle tohoto znaleckého posudku byla 
cena obvyklá pozemků stanovena takto: u pozemku p.č. 1961/4 ve výši 1700,- Kč/m2, u pozemku p.č. 
1961/2 ve výši 2000,- Kč/m2, u částí  pozemku p.č. 1961/1 ve výši 2000,- Kč/m2, u částí pozemku p.č. 
4986/1 ve výši 2000,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Částka 1.500.000,- Kč,       
o kterou se navyšuje kupní cena, bude určena na provedení revitalizace části nám. Přerovského 
povstání dle návrhu a potřeb statutárního města Přerova. 

 

2970/74/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
vyjmutí 94 bytových jednotek v 6 objektech bydlení z prodeje             
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví 
stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007               
v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyjmutí 94 
bytových jednotek v níže uvedených 6 objektech bydlení z prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.    
v platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007               
v platném znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek se pohybuje pod 50 % zájmu 
nájemců, kdy bude současně upravena příloha vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“, se seznamem 
domů k prodeji ze které budou vypuštěny níže uvedené objekty bydlení: 
 
   číslo popisné  pozemek         počet          %  
Objekt bydlení              Přerov I – Město p.č. v k.ú. Přerov       bytů          zájmu 
Denisova 6  2148   1153            20          44,44 
Jižní čtvrť II/6,7,8,9 2535,2536,2537,2538 5738/14,5738/15,5738/16,5738/17    32          45,16 
gen. Štefánika 4 1948   1165           15          25,00 
Na hrázi 26  2087   4007               5          20,00 
Na hrázi 28  2088   4009               5          40,00 
gen. Štefánika 6 1991   1166            17          30,76 
Celkem 6 domů                            94 bytů  
__________________________________________________________________________________ 
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2971/74/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 5050/2, p.č. 5050/1, p.č. 4978, p.č. 4975 p.č. 4974, p.č. 
4973, které všechny leží v k. ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod částí pozemků 
 
• p.č. 5050/2 v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č.3984-33/2008, vyhotoveným           

dne 12. ledna 2009 Ing. Jiřím Dostálem, jako pozemek 5050/5, o výměře 13 m², v k.ú. Přerov, 
• p.č. 5050/1 v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č.3984-33/2008, vyhotoveným          

dne 12. ledna 2009 Ing. Jiřím Dostálem, jako pozemek 5050/4, o výměře 18 m², v k.ú. Přerov, 
• p.č. 5050/1 v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č.3964-33/2008, vyhotoveným           

dne 12. ledna 2009 Ing. Jiřím Dostálem, jako pozemek 5050/3, o výměře 26 m², v k.ú. Přerov, 
• p.č. 4978 v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č.3963-33/2008, vyhotoveným             

dne 12. ledna 2009 Ing. Jiřím Dostálem, jako pozemek 4978/2, o výměře 4 m², v k.ú. Přerov, 
• p.č. 4975 v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č.3963-33/2008, vyhotoveným             

dne 12. ledna 2009 Ing. Jiřím Dostálem, jako pozemek 4975/2, o výměře 7 m², v k.ú. Přerov, 
• p.č. 4974 v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č.3963-33/2008, vyhotoveným             

dne 12. ledna 2009 Ing. Jiřím Dostálem, jako pozemek 4974/2, o výměře 13 m², v k.ú. Přerov, 
• p.č. 4973 v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č.3963-33/2008, vyhotoveným             

dne 12. ledna 2009 Ing. Jiřím Dostálem, jako pozemek 4973/12, o výměře 21 m², v k.ú. Přerov, 
 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, IČ 70994234, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, za kupní cenu 
administrativní (zjištěnou) ve výši 63.150,- Kč stanovenou na základě znaleckého posudku, 
vyhotoveného dne 4. března 2009 znalkyní Ing. Pavlínou Bařinkovou. 
V rámci kupní smlouvy bude ukončen dohodou právní vztah založený smlouvou o budoucí kupní 
smlouvě uzavřenou dne 2. dubna 2009 mezi Statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím 
a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ 70994234, se sídlem Praha 1, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7 jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je budoucí koupě částí pozemků p.č. 
5050/2, o výměře cca 15 m², p.č. 5050/1, o výměře cca 50 m², p.č. 4978 o výměře cca 5 m², p.č. 4975, 
o výměře cca 10 m², p.č. 4974, o výměře cca 15 m², p.č. 4973, o výměře cca 25 m², které všechny leží 
v katastrálním území Přerov ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. září 2009. 

 

2972/74/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
bytové jednotky č. 2783/9 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 
bytové jednotky č. 2783/9 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. 

 

2973/74/6/2009 Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č.5733/2 
zast.plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod části  pozemku p.č.5733/2 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 2430 m2 v k.ú. Přerov                
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z vlastnictví statutárního  města Přerova  do vlastnictví společností UNOWAX s.r.o., se sídlem Přerov 
VII-Čekyně, Zámecká 230/31, IČ 27848787.  
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní, kupní smlouva bude uzavřena po 
vybudování stavby mycího tunelu do 60 dnů ode dne doručení geometrického plánu na oddělení 
převáděné  části pozemku potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku 
prodávajícímu. Úplatný převod bude realizován za cenu v místě a čase obvyklou, ke dni uzavření 
kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 
2974/74/6/2009 Záměr statutárního města Přerova směna nemovitých věcí  - 

pozemků p.č. 178,  p.č. 179/2  za pozemky p.č.  172/2,  p.č.169/1, p.č. 
171/17  vše  v k.ú. Kozlovice u Přerova 

 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 1884/47/8/2008 ze  47.  schůze Rady města Přerova  

konané dne  26.11. 2008,  kterým schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemku p.č. 169/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 186 m2,  p.č. 171/17 ostatní 
plocha jiná plocha o výměře 135 m2, p.č. 172/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
437 m2,  vše v k.ú. Kozlovice u Přerova,  z vlastnictví Ing. F.K. do vlastnictví statutárního 
města Přerova. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova –  směnu  pozemku p.č. 178 zahrada o výměře 

194 m2  a  pozemku p.č. 179/2  orná půda o výměře 273 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova,          
ve vlastnictví  statutárního města Přerova za pozemky p.č. 169/1 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 186 m2,  p.č. 171/17 ostatní plocha jiná plocha o výměře 135 m2, p.č. 
172/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m22  vše v k.ú. Kozlovice u Přerova,  
ve vlastnictví Ing. F.K. 

 

2975/74/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 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 uzavření nájemní smlouvy na 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) mezi statutárním městem Přerov 
jako pronajímatelem a Technickými službami města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, DIČ: CZ27841090, 
se sídlem Přerov I - Město, Na hrázi 3165/17, jako nájemcem. Účelem nájmu je užívání prostor jako 
kancelář správy hřbitova. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Nájemné činí ročně 17.630,- Kč bez DPH (tj. 1.000,- Kč/m2/rok). 

 

2976/74/6/2009 Podnájem nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - části nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 100, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu              
k bydlení č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 456  v k.ú. Přerov, 
Palackého 20 o výměře 35 m2 do podnájmu pro paní Lenku Pinčekovou, bytem Přerov I - Město,      
IČ: 74961152, když nájemcem nebytových prostor je paní Zdeňka Nováková, bytem Přerov II - 
Předmostí, Pod skalkou 89/2, IČ: 73874523. 
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2977/74/6/2009 Nájem nemovitých věcí a zřízení věcného břemene na nemovitém 
majetku  – částech pozemků  p.č. 2637/5, p.č. 5006/2 p.č. 5007/2, p.č. 
6855 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu  mezi statutárním městem  Přerov jako nájemcem            

a Povodím Moravy, s.p. se sídlem Brno, Dřevařská 11,  IČ 70890013 jako  pronajímatelem na 
nájem  části  pozemků p.č. 2637/5 ost. pl. o výměře  348 m2, p.č. 5006/2  ost. pl. o výměře  56 
m2,  p.č. 5007/2 ost. pl. o výměře  175 m2 , p.č. 6855  vodní pl.  o výměře 912,5 m2 vše v k.ú. 
Přerov. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou  do doby dokončení stavby „ Tyršův most“ a 
následného majetkového vypořádání. Výše nájemného činí tj. 25,- Kč/m2/rok, celkem 37 288,-  
Kč/ rok. Účelem nájmu je provedení stavby „Tyršův most“. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene  mezi Povodím 

Moravy, s.p. se sídlem Brno, Dřevařská 11, IČ 70890013  jako budoucím  povinným               
z věcného břemene   a  statutárním městem Přerov jako budoucím  oprávněným z  věcného 
břemene.    Věcné břemeno bude  spočívat v povinnosti  budoucího  povinného z  věcného 
břemene strpět  na  částech   pozemků p.č. 2637/5 ost. pl.,  p.č. 5006/2  ost. pl.,  p.č. 5007/2 
ost. pl.,  p.č. 6855  vodní pl.  vše v k.ú. Přerov, podle schválené  a Povodím Moravy, s.p. 
odsouhlasené projektové dokumentace, umístění místní stavby  „Tyršův most“ a přístup 
oprávněného a jím pověřených  fyzických a právnických osob  na uvedené pozemky,   vjezd a  
odjezd motorových vozidel a mechanizmů za účelem provádění čištění, údržby a oprav stavby 
„ Tyršův most.“Věcné břemeno bude zřízeno na dobu  neurčitou. Podkladem pro stanovení  
hodnoty   věcného břemene  bude výpočet podle platných cenových předpisů v den uzavření   
smlouvy o věcném břemeni ( v současné době  ve smyslu § 18 odst. 1. zákona č. 151/1997 Sb. 
ve znění  pozdějších předpisů) a to výnosovou   metodou, jako pětinásobek ročního užitku,     
ve výši obvyklé ceny, provedený na náklady oprávněného z věcného břemene  soudním 
znalcem  ve znaleckém posudku . Pokud hodnota takto  zjištěná  bude pro povinného                
z věcného břemene neakceptovatelná , určí se dohodou obou stran. Nelze-li hodnotu  věcného 
břemene ocenit výše uvedeným způsobem, pak se oceňuje   právo odpovídající věcnému  
břemeni dle  odst. 5 cit. ust. ve výši 10 000,- Kč. K hodnotě věcného břemene bude  
připočtena  příslušná sazba DPH.   

Smlouva o zřízení věcného břemene  bude uzavřena do 60-ti dnů  po zaměření stavby a vypracování  
geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, ale před  vydáním kolaudačního souhlasu,         
na výzvu budoucího oprávněného z věcného břemene. 

 

2978/74/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 5000/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na část 
pozemku p.č. 5000/1 ost. plocha o výměře 30 m² v k.ú. Přerov ze dne 20.5.2005 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 1.8.2006, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem,jako pronajímatelem a Pavlem Kristem, 
místem podnikání Hranická 32/10,Přerov II-Předmostí, IČ 67352103, jako nájemcem. Dodatkem č. 2 
se prodlužuje  doba trvání nájmu na dobu určitou do 20.5.2015 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

2979/74/6/2009 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 část svého usnesení č. 2870/71/6/2009 ze 71. schůze Rady města Přerova konané            

dne 23. 9. 2009, a to: 
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bod 2., kterým schválila 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 a  
 
bod 3., kterým schválila 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 měla být uzavřena na dobu určitou 29 dnů s účinností 
od 1. 10. 2009. Výše nájemného měla 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 měla být galerijní 
činnost. 
 
2. schvaluje záměr statutárního měta 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 výměře 63,82 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). 

 

2980/74/6/2009 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 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 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a účinností od 30. 10. 2009. Výše nájemného bude činit   
1.800,- Kč/rok.  Účelem nájmu je užívání prostor pro činnosti v souladu se stanovami nájemce            
v platném znění – sociálně aktivizační služby    pro rodiny s dětmi a seniory a volnočasové aktivity. 

 

2981/74/6/2009 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 uzavření dodatku č. 7. k  nájemní smlouvě uzavřené dne 
30.4.2008 na nájem nemovitostí tvořících sportovní areály - plavecký areál Přerov, Koupaliště Penčice 
a zimní stadion,  ve znění dodatku č. 1. ze dne 1.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 8.1.2009, dodatku č. 3 
ze dne 9.3.2009, dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, dodatku č. 5 ze dne 26.6.2009 a dodatku č. 6 ze dne 
26.6.2009, uzavřené  mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a společností Teplo 
Přerov a.s., se sídlem Přerov, Blahoslavova 7, IČ: 25391453 (jako nájemcem). Dodatkem č. 7 se mění 
čl. I. odst.1 smlouvy, kdy se rozšiřuje předmět nájmu o budovu bez č.p./č.ev. (montovaná hala) dosud 
nezapsanou v katastru nemovitostí  na pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov. 
V ostatním se ujednání smlouvy nemění. 

 

2982/74/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
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 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor 
o výměře 71,19 m2 v objektu bytový dům č.p. 2630, příslušném k části obce Přerov I - Město,              
na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a paní B.S., IČ: zatím nepřiděleno, jako 
nájemcem. Účelem nájmu je užívání prostor jako internetová kavárna a cukrárna. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné bude činit ročně 64.760,- Kč 
bez DPH (tj. 1.000,- Kč/m2/rok u místností hlavních a 800,- Kč/m2/rok u místností vedlejších). Na 
úhradu nájemného lze započítat náklady účelně a prokazatelně vynaložené nájemcem na úpravy 
předmětu nájmu do maximální částky 50.000,- Kč. 

 

2983/74/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
budovy č.p. 3163, příslušné k části obce Přerov  I. - Město, na pozemku 
p.č. 4815 v k.ú. Přerov, budovy č.p. 3160, příslušné k části obce Přerov 
I. - M ěsto, na pozemku p.č. 4808/2, části pozemku p.č. 4808/2 a části 
budovy č.p. 3161, příslušné k části obce Přerov I.- Město, na pozemku 
p.č. 4808/1 vše v k.ú. Přerov, části pozemku p.č. 4811 vše v k.ú. Přerov 
a výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 4808/1 a části 
pozemku p.č. 4808/2 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  budovy č.p. 3160 , příslušné k části obce 

Přerov I.- Město, na pozemku p.č. 4808/2 zast. pl. v k.ú. Přerov, části nebytových prostor         
v budově č.p. 3161, příslušné k části obce Přerov I.- Město, na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. 
Přerov (WC a umývárny o celkové výměře o výměře 59 m2) a části pozemku p.č. 4811            
o výměře 116,2 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní 
Jelenou Bednaříkovou, místem podnikání Přerov, Bayerova 4, IČ: 60789239 (jako nájemcem). 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  Nájemné 
bude činit 285.832,- Kč/rok. Účelem nájmu je provoz občerstvení a veřejných WC. 
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je uhrazení částky za užívání objektů od 2.8.2009        
do doby uzavření nájemní smlouvy ve výši 783,10 Kč/den. 

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 4808/2 zast.pl.o výměře 248 m2 a části 
pozemku p.č. 4808/1 zast.pl. o výměře 75 m2 vše v  k.ú. Přerov mezi statutárním městem 
Přerov (jako půjčitelem) a paní Jelenou Bednaříkovou, místem podnikání Přerov, Bayerova 4, 
IČ: 60789239 (jako vypůjčitelem). Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky je užívání pozemku pod pronajatými stavbami. 

 

2984/74/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 216/6, části p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/31, p.č. 216/33, 
p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, části p.č. 
238/12, p.č. ZE-PK 216/9, p.č. st. 278, p.č. 216/24 a p.č. 216/25  vše v 
k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 2753/68/6/2009, z 68. schůze konané dne 12.8.2009, kterým schválila 

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

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemků p.č. 216/6 trvalý travní porost           

o výměře 2419 m2, části p.č. 216/9 ost.pl. o výměře 4460 m2, p.č. 216/20 trvalý travní porost 
o výměře 7702 m2, p.č. 216/31 ost.pl. o výměře 1232 m2, p.č. 216/33 ost.pl. o výměře 2163 
m2, p.č. 236/1 ost.pl. o výměře 2191 m2, p.č. 236/2 ost.pl.o výměře 6217 m2, p.č. 236/4 
ost.pl. o výměře 2054 m2, p.č. 236/5 ost.pl. o výměře 3863 m2, p.č. 237 ost.pl. o výměře 3311 
m2, p.č. 238/2 ost.pl. o výměře 4696 m2, p.č. 238/12 ost.pl. o výměře 375 m2 a p.č. ZE-PK 
216/9 o výměře 895 m2, p.č. st. 278 zast.pl. o výměře 171 m2, p.č. 216/24 ost.pl. o výměře 
1168 m2 a p.č. 216/25 ost.pl. o výměře 152 m2  vše v k.ú. Předmostí. Smlouva bude uzavřena 
mezi PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 14617099 (jako 
pronajímatelem)  a statutárním městem Přerov (jako nájemcem). Smlouva bude uzavřena       
na dobu určitou 20 let, za účelem vybudování a provozování areálu Mamutov. Nájemné bude 
stanoveno ve výši daně z nemovitosti odváděné vlastníkem předmětných nemovitostí 
stanovené dle platných právních předpisů. 

 

2985/74/6/2009 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 150, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smouvě na část nebytových prostor v objektu 

bydlení č.p. 150, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 137,                 
nám. T. G. M. 8 - bufet, ze dne 5. 10. 2005 ve znění dodatků uzavřené mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a společností IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, 
Komenského 4, IČ: 62360540, jako nájemcem. 

Dodatkem se rozšiřuje původní účel nájmu - využití prostor pro provozování bufetu, zajištění 
ubytování a šaten pro zaměstnance a učně odborného učiliště a provozování venkovní zahrádky         
od dubna do září běžného roku a o prodej pečiva. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
2. souhlasí s přenecháním nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 150, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov, nám. T. G. M. 8 (bufet) o celkové 
výměře 305,03 m2 do podnájmu pro firmu Ing. Jiří Rašner, Pekařství, se sídlem podnikání 
Sušilova 39/6, 682 01 Vyškov, IČ: 10106863. 

 

2986/74/6/2009 Darování movitých věcí z vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní 
a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 359/30, do vlastnictví statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání vyslovuje nesouhlas s bezúplatným převodem movitého majetku     
v pořizovací ceně 10.553.145,06 Kč, a nehmotným majetkem v pořizovací ceně 24.860,40 Kč, který je 
uveden v důvodové zprávě, z vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, Kratochvílova 359/30, do vlastnictví statutárního města 
Přerova. 

 

2987/74/6/2009 Zrušení usnesení Rady města Přerova č. 1700/43/6/2009 přijatého       
na její 43. schůzi konané dne 24. září 2008 
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Rada města Přerova po projednání ruší usnesení Rady města Přerova č. 1700/43/6/2008 schválené na 
43. schůzi Rady města Přerova konané dne 24. září 2008, kterým Rada města Přerova po projednání 
schválila "uzavření smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova 
Chemoprojekt), místností č. 56 o výměře 40,7 m2, č. 55 o výměře 19,7 m2, č. 8 o výměře 56,4 m2, č. 57 
o výměře 42m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a Ing. Jiřím Kubalou,                  
IČ 76116794 místem podnikání Rokytnice 161, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky je užívání prostor jako kancelář a 
sídlo společnosti Regionální letiště Přerov a.s." 

 

2988/74/6/2009 Zrušení usnesení Rady města Přerova č. 2100/52/6/2009 přijatého       
na její 52. schůzi konané dne 28. ledna 2009 

Rada města Přerova po projednání ruší bod 2 usnesení Rady města Přerova č. 2100/52/6/2009 
schválený na 52. schůzi Rady města Přerova konané dne 28. ledna 2009, který zní: 
 
Rada města Přerova po projednání 
 
"2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce částí nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 
1117, příslušné k části obce Přerov I - Město, stojící na pozemku p.č. 2294/2, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 1420 m2, v katastrálním území Přerov (budova Chemoprojekt) - místností č. 43 B,C 
o výměře 88,5 m2 mezi Statutárním městem Přerov jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Služby 
města Přerova, sídlem Kratochvílova 359/30, 750 02 Přerov, Přerov I -Město, IČ: 45180512 jako 
vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. 
Účelem výpůjčky bude využití prostor jako technického zázemí." 

 

2989/74/6/2009  Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 507/1 v majetku 
statutárního města Přerova  v k.ú. Přerov    

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a Dalkia Česká 
republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 152, PSČ 709 74, IČ 45193410, jako oprávněným               
z věcného břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy je  právo zřídit a provozovat podzemní parovodní přípojku s šachtou            
na pozemku p.č. 507/1 ost. plocha  v k.ú. Přerov, který je v majetku statutárního města Přerova ,včetně 
ochranného pásma a s tím spojené omezení , spočívající  v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu 
oprávněnému  a jím pověřeným třetím osobám  přístup a příjezd na tuto nemovitost za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění přípojky s šachtou, rozsah 
dle geometrického plánu č. 5056-36/2009. 

       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku č. 885-54/2009  ve výši 16.200,-Kč. za zřízení věcného břemene, navýšený     
o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí . 

 

2990/74/6/2009 Nepeněžitý vklad movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I-M ěsto, Na hrázi 
3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepeněžitý vklad movitých věcí          
ve vlastnictví statutárního města Přerova, jejichž soupis je s ohledem na jeho rozsah uveden     
v důvodové zprávě, do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., 
IČ 27841090, se sídlem Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, s tím, že na základě 
znaleckého posudku č. 987/30/09 vyhotoveného dne 19.10.2009 soudním znalcem 
Ing.Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad částkou 4.204.000,-Kč, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
  
 a) schválit převzetí závazku statutárního města Přerova ke zvýšení vkladu statutárního města 

Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.,                
IČ 27841090, se sídlem Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, o částku 4.204.000,-
Kč nepeněžitým vkladem movitých věcí, jejichž soupis je s ohledem na jeho rozsah uveden     
v důvodové zprávě, s tím, že na základě znaleckého posudku č. 987/30/09 vyhotoveného dne 
19.10.2009 soudním znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem se tyto movité věci započítají      
na vklad společníka částkou 4.204.000,-Kč, za podmínky, že Rada města Přerova rozhodne         
v působnosti valné hromady společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, 
se sídlem Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, o zvýšení základního kapitálu této 
společnosti o částku 4.204.000,-Kč nepeněžitým vkladem movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, jejichž soupis je s ohledem na jeho rozsah uveden v důvodové 
zprávě, s tím, že na základě znaleckého posudku č. 987/30/09 vyhotoveného dne 19.10.2009 
soudním znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad společníka 
částkou 4.204.000,-Kč,   
 
b)  pověřit podpisem prohlášení o převzetí závazků primátora Ing. Jiřího Lajtocha. 

 

2991/74/6/2009 Zabezpečení  opravy  havarijního  stavu  části  střechy  hlavní  budovy  
ZŠ  Přerov, Za mlýnem 1. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje provedení opravy havarijního stavu střechy hlavní budovy Základní školy Přerov, 

Za mlýnem 1, 
 
2. pověřuje ředitelku  Základní  školy Přerov, Za mlýnem 1, Mgr. Boženu Přidalovou, 

komplexním zajištěním opravy havarijního stavu střechy hlavní budovy Základní školy 
Přerov, Za mlýnem 1, včetně uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka bude 
komisí vyhodnocena jako nejvhodnější, 

 
3. schvaluje zaslání výzvy k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu – „Oprava havarijního stavu střechy hlavní budovy Základní školy Přerov, Za mlýnem 
1“ – těmto firmám: 

 
 Ivo Mareš  s. r.o. , 28. října 124, 751 01  Hranice, 
 Vladimír Koplas, Mikuláškova 6, 750 02  Přerov, 
 ASH PROFI  s. r. o., K Moštěnici 265/8a, 750 02  Přerov, 
 PZ TRADING s. r.o., Za mlýnem 58, 750 02  Přerov, 
 Lubomír Nitka, Tyršova 22, 751 24  Přerov- Předmostí, 
 Zdeněk Horák, U tenisu 7, 750 02  Přerov, 

BP-STAV s.r.o., Čechova 1161/9, Přerov. 
 
4. schvaluje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: 
  
 předseda komise  Mgr. Elena Grambličková 
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 členové    Čestmír Hlavinka 
     Petr Laga 
     Mgr. Božena Přidalová 
     Milan Rytíř 

5. ukládá odboru majetku města poskytnout technickou a  organizační pomoc ředitelce Základní 
školy Přerov, Za mlýnem 1, při realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava havarijního stavu 
střechy hlavní budovy Základní školy Přerov, Za mlýnem 1“. 

 

2992/74/7/2009 Víceúčelový areál „Mamutov“ v Předmostí 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o průběhu přípravných prací                
na vybudování víceúčelového areálu „Mamutov“ v rámci projektu „Předmostím až do pravěku“. 

 

2993/74/7/2009 Aktualizace Programu revitalizace městského hřbitova v Přerově – 
části „starý hřbitov“ 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit aktualizaci 
č.1 Programu revitalizace městského hřbitova v Přerově – části „starý hřbitov“. 

 

2994/74/7/2009 Novelizace zřizovacích listin jednotek sboru dobrovolných hasičů 
Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
zřizovacích listin jednotek sboru dobrovolných hasičů Přerov I-Město, Přerov IV-Kozlovice, Přerov 
V-Dluhonice, Přerov VI-Újezdec, Přerov VII-Čekyně, Přerov VIII-Henčlov, Přerov XI-Vinary a 
Přerov XIII-Penčice ze dne 26.9.1996 vydaných na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva 
č.167/13/7 takto: 
 
1) V části 2. zřizovacích listin „Předmět činnosti“ se doplňují tyto činnosti: 
- neprodlené podávání zpráv o svém výjezdu a zásahu místně příslušnému hasičskému záchrannému 
sboru, 
-  spolupráce při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a jiných 
mimořádných událostech s ostatními jednotkami požární ochrany, útvary Policie ČR, Zdravotnickou 
záchrannou službou a dalšími orgány podle zvláštních předpisů,  
-  ochrana života a zdraví občanů a majetek před požáry a poskytování účinné pomoci při živelných 
pohromách a jiných mimořádných událostech, 
-   plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. 
 
2) V části 4. zřizovacích listin „Vymezení působnosti“ se slova „Hasičského záchranného sboru 
okresu“ nahrazují slovy „Hasičského záchranného sboru kraje“. 
 
3) V části 5. zřizovacích listin „Velení v  JSDH“ se slova „velitele JSDH jmenuje a odvolává              
po projednání s Okresním úřadem starosta města“ nahrazují slovy „velitele JSDH po vyjádření 
Hasičského záchranného sboru kraje jmenuje a odvolává primátor města“ a slova „vyhláškou 
č.21/1996 Sb.“ se nahrazují slovy „nařízením vlády č. 172/2001 Sb.“. 
 
4) V části 6. zřizovacích listin „Početní stav JSDH“  
-  v případě zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov I-Město se stanoví celkový 
početní stav 24 členů, 
- v případě zřizovacích listin jednotek sboru dobrovolných hasičů Přerov IV-Kozlovice, Přerov V-
Dluhonice, Přerov VI-Újezdec, Přerov VII-Čekyně, Přerov VIII-Henčlov, Přerov XI-Vinary a Přerov 



 25 

XIII-Penčice se stanoví celkový početní stav 9 členů. 
 

2995/74/7/2009 Návrh na úpravu objemu prostředků na platy pro rok 2009 
příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravu objemu prostředků na platy pro rok 2009 
příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby města Přerova na 4 880 tis. Kč bez nároku         
na pokrytí zvýšeného objemu z rozpočtu města. 

 

2996/74/7/2009 Smlouva o závazku veřejné služby 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky, kterou předložila firma Slovenská autobusová 

doprava Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02  Trnava, IČ: 362 49 840, veřejné zakázky dle zák.   
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění – „MHD v Přerově“, 

 
2. souhlasí s vyloučením firmy Veolia Transport Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00  

Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 258 27 405 z veřejné zakázky dle zák. č. 137/2006 Sb.,         
o veřejných zakázkách, v platném znění – „MHD v Přerově“, 

 
3. pověřuje zadavatele veřejné zakázky dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,            

v platném znění – „MHD v Přerově“ Statutární město Přerov, zastoupeno Mgr. Josefem 
Kulíškem  pověřeným k podpisu usnesením č. 8/1/7/2006 z 31.10.2006, k podpisu Smlouvy      
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřené podle § 19 a násl. zák.             
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Přerově dne 21.10.2009 

 

 

 

 

Ing. Jiří Lajtoch 
         primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Ivo Kropáč 
      člen Rady města Přerova 

 
 


