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USNESENÍ ze 75. schůze Rady města Přerova  konané dne 4. 11. 2009 

 

2997/75/1/2009 Program 75. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 75. schůze Rady města Přerova konané dne 21. října 2009, 
 
2. schvaluje Ing. Zdeňka Kazílka ověřovatelem usnesení a zápisu 75. schůze Rady města 

Přerova. 
 

2998/75/2/2009 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
statutárního města Přerova za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009. 

 

2999/75/2/2009 Kontrola usnesení - uzavření smluv 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o zvláštním běžném účtu mezi statutárním 

městem Přerov a UniCredit Bank Czech Republik, a. s., se sídlem Na Příkopě 858/20,            
113 80 Praha 1, IČ 64948242, číslo účtu 1002299485/2700, 

 
2. bere na vědomí informaci o uzavření smluv o elektronické komunikaci mezi bankou              

a klientem mezi statutárním městem Přerov a Volksbank CZ, a. s., se sídlem Na Pankráci 129, 
140 00 Praha 4, IČ 25083325. 

 

3000/75/2/2009 Informace o smluvních vztazích  v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem  za období 1. 7. 2009 – 30. 9. 2009 

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

odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 21/06 – Organizační řád 
 
2. informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které uzavřely organizace 

zřízené městem Přerovem za období 1. 7. 2009 – 30. 9. 2009 dle důvodové zprávy. 
 

3001/75/3/2009 Zámek Přerov – ohradní zeď – schválení dodatku č. 1 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi  
Statutárním městem Přerovem a společností PROFISTAV Přerov a.s., ul. 9.května 217, 750 02 Přerov 
IČ 25395653 na úpravu termínu  plnění. Původní termín plnění 13.10.2009 se upravuje dodatkem č. 1 
na 13.11.2009. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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3002/75/3/2009 Autobusové nádraží  Přerov – schválení dodatku č. 1 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi  
Statutárním městem Přerovem a společnostmi SATES MORAVA spol. s r.o. Valašské Meziříčí,       
IČ 607 75 530 a PSS Přerovská stavební a.s., IČ 277 69 585 na úpravu ceny plnění. Původní cena díla 
ve výši 143.000.849,- Kč se upravuje dodatkem č. 1 s částkou 2 213 400,00 Kč na 145 214 249,00 Kč 
(vč. DPH). 

 

3003/75/3/2009 Zajištění a implementace elektronické spisové služby Magistrátu města 
Přerova – schválení úpravy výzvy 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky  na realizaci a zajištění implementace systému elektronické 

spisové služby Magistrátu Města Přerova v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,                      
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů        
a v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 
       Obchodní společnost, dodavatel   IČ 
1. Cleverbee,s  r.o. Praha    262 06 641 
2. AutoCont CZ a.s. Ostrava   476 76 795 
3. BACH systems s.r.o. Olomouc   607 94 097 
4. GEOVAP, spol. s r.o. Pardubice  150 49 248 
5. GORDIC spol. s r.o. Jihlava   479 03 783 
6. ICZ a.s. Praha     251 45 444 
7. TRIADA, spol. s r.o. Praha   438 71 020 
8. KARAT Software, a.s. Přerov   253 52 687 
 
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 investiční komise Rady města Přerova  
 - p. Jaroslav Sláma vedoucí odboru správního 

- Ing. Jitka Kučerová – vedoucí oddělení IT 
 

3004/75/3/2009 Územní plán města Přerova, dodatek smlouvy o dílo č. 470501404705 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 470501404705    
ze dne 14.9.2005, uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem společností 
Kovoprojekta Brno, a.s., se sídlem Šumavská 416/15, 302 00 Brno, jejímž předmětem je zpracování 
dokumentace Územního plánu města Přerova, podle důvodové zprávy tohoto usnesení. 

 

3005/75/3/2009 Studie brownfields na území statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru rozvoje zajistit zpracování koncepčního dokumentu 
mapujícího potenciál a využitelnost brownfields na území statutárního města Přerova. 

Kontrolní termín: 31.03.2010 
 

__________________________________________________________________________________ 
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3006/75/4/2009 Darovací smlouva - MUDr. Zdeněk Zbořil  

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 15 000,- Kč a uzavření 
darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným a MUDr. Zdeňkem Zbořilem, 
Kabelíkova 1, Přerov, IČ 48001953, jako dárcem, jejímž účelem je dar pro zlepšení životních 
podmínek opuštěných zvířat umístěných v útulku. 

 

3007/75/4/2009 Cestovní náhrady 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. ../09, kterým se mění Vnitřní předpis 
vydaný Radou města Přerova č. 4/2008 Cestovní náhrady, ve znění Vnitřního přepisu č. 9/09. 

 

3008/75/4/2009 Podmínky výběrového řízení pro rok 2010 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podmínky 
výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu v 
roce 2010 v souladu s čl. IV. Vnit řního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu takto:  
 
1. žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací a 
rozšiřování     bytového fondu budou podávány v termínu od 18. 1. 2010 do 22. 2. 2010, 
 
2.  místo pro vyzvedávání tiskopisů žádostí o půjčku a jejich podání: 
Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, Odbor finanční, Oddělení cen a fondů bydlení, 
I.poschodí, dveře č. 23 - Kristina Bukvaldová. 
Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách města (www.mu-prerov.cz). 

 

3009/75/4/2009 Smlouva o poskytnutí příspěvku 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 
119.500,00 Kč dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném 
znění, z rozpočtu Olomouckého kraje za účelem částečné úhrady nákladů na zajištění oslav státních 
svátků 28. října a 17. listopadu (koncert Moravské filharmonie Olomouc dne 27. 10. 2009 v Přerově).

 

3010/75/5/2009 Městská knihovna v Přerově - nabídka nepotřebného majetku 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. nepřijímá  nabídku Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace na bezúplatný 

převod osobního automobilu Škoda Felicia Combi LXI (50 kW/1.3, rok výroby 2000)              
z vlastnictví Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace do vlastnictví statutárního 
města Přerova, 

 
2. schvaluje úplatný převod osobního automobilu Škoda Felicia Combi LXI (50 kW/1.3, rok 

výroby 2000) z vlastnictví Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace do vlastnictví 
jiné osoby  minimálně za cenu 40.000,-Kč vč. DPH. 

 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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3011/75/5/2009 Memorandum - využití hal ve vlastnictví TJ SPARTAK PŘEROV 
jako víceúčelového sportovního zařízení   

Rada města Přerova po projednání schvaluje Memorandum ve věci využití hal v  objektu občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 2656/2 a v objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e.            
na parcele p.č. 2656/3 v k.ú. Přerov jako víceúčelového sportovního zařízení s  občanským sdružením 
TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy. 

 

3012/75/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.12 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská č.o.36, s paní J.P., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.13 v domě č.p. 1946 v Přerově,  

Kojetínská č.o.38, s panem R.K., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.7 v domě č.p. 1946 v Přerově,  

Kojetínská č.o.38, s paní  V.V.. 
 

3013/75/5/2009 Návrh na uzavření nájemních  smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.1 v Přerově, Kojetínská 1946 se slečnou M.H. 

za obvyklých podmínek, 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Husova 17 s manž. J.a P.M. za 

obvyklých podmínek, 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově, Husova 9 s paní Ž.P. za obvyklých 

podmínek, 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, Pod skalkou 18 s panem P.D. na 

dobu neurčitou bez nutnosti úhrady kauce, 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, Kopaniny 14 s manž. S.a P. K. 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. 

 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Husova 13 s manž. J.a Š.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, 

 
7. nepřijala usnesení týkající se schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově,   

nám. Svobody 8 s Armádou spásy,  Praha 5, Petržílkova 2565/23, IČ: 40613411, za obvyklých 
podmínek. 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
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3014/75/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 238/20 
orná půda v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu na část pozemku p.č. 238/20, orná půda             

o celkové výměře 195 m2, v k.ú. Předmostí na základě nájemní smlouvy ze dne 2. 6. 2004, 
uzavřené mezi městem Přerov, jako pronajímatelem a paní A.H. jako nájemcem. Nájemní 
smlouva bude ukončena dohodou ke dni 30. 11. 2009. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 238/20 orná půda        

o celkové výměře 195 m2 v k.ú. Předmostí. 
 

3015/75/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí               
ve vlastnictví statutárního města Přerova – garáže č. 2 v objektu           
k bydlení č.p. 2863, příslušném k části obce Přerov I – Město              
na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem garáže č. 2     
v objektu k bydlení č.p. 2863, příslušném k části obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. 
Přerov (Kozlovská 39) o celkové výměře 18,5 m2. 

 

3016/75/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – garáž bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 
907/10, garáž bez č.p. /č.ev. na pozemku p.č. 907/11 a garáž bez 
č.p./č.ev. na pozemku p.č. 907/12 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova: 
 
1. nájem garáže bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 907/10 zast.pl. o výměře 76 m2 v k.ú.Přerov 
2. nájem garáže bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 907/11 zast.pl.  o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov 
3. nájem garáže bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 907/12 zast.pl.  o výměře 24 m2 k.ú.Přerov. 

 
3017/75/6/2009 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov jako půjčitelem a Tenisovým klubem Precolor 
Přerov 
Záměr statutárního  města Přerova – výpůjčka nemovitostí             
ve vlastnictví statutárního města Přerova 
Prohlášení o nesporných skutečnostech mezi statutárním městem 
Přerov a TJ SPARTAK Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 17.4.2002 ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 16.11.2003 mezi městem Přerovem jako půjčitelem na straně jedné a 
Tenisovým klubem Precolor Přerov, se sídlem Přerov, U Tenisu 16, IČ: 14617200 jako 
vypůjčitelem na straně druhé, kterým se z předmětu výpůjčky vyjímají pozemky p.č. 2656/2 
zast. plocha a nádvoří o výměře 4.712 m2, p.č. 2656/3 zast. plocha a nádvoří o výměře        
881 m2, p.č. 2657/8 zast. plocha a nádvoří o výměře 208 m2, p.č. 3345/12 zast. plocha a 
nádvoří      o výměře 109 m2, vše v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 2 se dále mění účel výpůjčky 
tak, že stávající účel výpůjčky „využití pozemků k umístění staveb občanské vybavenosti, 
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které budou využívány jako víceúčelové sportovní haly a stavby sportovního charakteru“       
se mění na nový účel výpůjčky „využití pozemků k provozování tenisového areálu“. Ostatní 
ujednání smlouvy o výpůjčce se nemění. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - výpůjčku nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2637/14 ostatní plocha o výměře 336 m2, p.č. 
2637/17 ostatní plocha o výměře 34 m2, p.č. 2657/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
154 m2, p.č. 2657/13 o výměře 752 m2, p.č. 2657/15 o výměře 82 m2, p.č. 2657/16 o výměře 
76 m2, p.č. 2657/17 o výměře 830 m2, p.č. 2657/18 o výměře 65 m2, p.č. 2657/19 o výměře 
18 m2 a p.č. 2658 o výměře 829 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 
3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2637/15 zast. plocha a nádvoří o výměře 56 m2, 
p.č. 2637/16 zast. plocha a nádvoří o výměře 42 m2, p.č. 2656/2 zast. plocha a nádvoří            
o výměře 4.712 m2, p.č. 2656/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 881 m2, p.č. 2657/8 zast. 
plocha a nádvoří o výměře 208 m2, p.č. 2657/14 zast. plocha a nádvoří o výměře 53 m2, p.č. 
3345/12 zast. plocha a nádvoří o výměře 109 m2, p.č. 4293/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 
186 m2, p.č. 4306/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 7 m2, p.č. 4306/27 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 421 m2, p.č. 4306/34 zast. plocha a nádvoří o výměře 14 m2, p.č. 6724/1 ost. plocha 
o výměře 41.932 m2, p.č. 4743/2 ost. plocha o výměře 11 m2, p.č. 4784/5 ost. plocha              
o výměře 420 m2, p.č. 4753/2 ost. plocha o výměře 418 m2 p.č. 4753/3 ost. plocha o výměře   
6 m², p.č. 5010/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 61 m2, p.č. 5011 ost. plocha o výměře      
599 m2, p.č. 4325/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 627 m2, vše v k.ú. Přerov 

 
4. neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - výpůjčku nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 4306/2 ost. plocha o výměře 1.028 m2, p.č. 
4306/33  ost. plocha o výměře 1.411 m2 a p.č. 2656/1 ost. plocha o výměře 7.868 m2, vše        
v k.ú. Přerov. 

 
5. schvaluje uzavření prohlášení o nesporných skutečnostech mezi statutárním městem Přerov 

jako vlastníkem pozemků v tenisovém areálu v Přerově a občanským sdružením                    
TJ SPARTAK Přerov, se sídlem Přerov, Bezručova 4, IČ: 00534935 jako vlastníkem budov     
v tenisovém areálu v Přerově. Předmětem prohlášení o nesporných skutečnostech bude 
konstatování zúčastněných stran, co je součástí pozemků v tenisovém areálu ve vlastnictví 
statutárního města Přerova a co je stavbou spojenou se zemí pevným základem (nemovitostí), 
tj. stavbou v občanskoprávním smyslu, a to v souladu se závěry uvedenými ve znaleckém 
posudku č. 74-2009 vypracovaném znalcem v oboru stavebnictví Ing. Milanem Ertlem ze dne 
4.8.2009. 

 

3018/75/6/2009 Úplatný převod nemovité věci z  majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. st. 8/3 v k.ú. Popovice u Př. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č.st.  8/3 zast.pl.  o výměře 22 m2 v k.ú. Popovice u Př. z majetku statutárního 
města Přerova do společného jmění manželů M.a J.D. za kupní cenu 11.990,- Kč, t.j. 545,- Kč/m2 - 
cena v místě a čase obvyklá. 

 

3019/75/6/2009 Podnájem nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - části nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 1380, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 24 v k.ú. 
Přerov 
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Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu bydlení 
č.p. 1380, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov, Palackého 19      
o výměře 44,12 m2 včetně poloviny přilehlých prostor do podnájmu pro MUDr. Ludmilu Klıpfer, 
místo podnikání Přerov, Dvořákova 25, IČ: zatím nepřiděleno, za účelem využití prostor pro 
provozování nestátního zdravotnického zařízení. 

 

3020/75/6/2009 Nájem nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku p.č. 1040 
orná půda o výměře 137738  m2  v k.ú. Újezdec u Přerova mezi statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem) a společností AGRAS Želatovice a.s., se sídlem Želatovice 16, IČ: 25360663 (jako 
nájemcem). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2010. Účelem nájmu je provozování 
zemědělské činnosti. Roční nájemné je stanoveno ve výši 20.660,- Kč, t.j. 0,15 Kč/m2/rok. 

 

3021/75/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
jiného nebytového prostoru č. 191/103 v bytovém domě č.p. 190, č.p. 
191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě na nájem jiného 
nebytového prostoru č. 191/103 v bytovém domě č.p. 190, č.p. 191, příslušném k části obce Přerov I - 
Město, postaveném na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) a podílu id. 914/17629          
na společných částech objektu bydlení a pozemku, uzavřené dne 19. 1. 2009 mezi statutárním městem 
Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a  paní Jitkou 
Olejníčkovou, s místem podnikání Přerov I – Město, Na Hrázi 2085/22, IČ: 75877856, jako 
nájemcem, ve znění dodatku č.1 ze dne 15. 7. 2009 a dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2009, kterým             
se po dobu neobsazenosti nebytových prostor o výměře 68,7 m2 podnájemcem, nejdéle však na dobu  
6 měsíců bude uplatňovat nájemné snížené o poměrnou část připadající na neobsazené nebytové 
prostory ve výši 30.540,- Kč/rok (tj. 1.500,- Kč/m2/rok za hlavní místnosti a 1.200,- Kč/m2/rok          
za vedlejší místnosti). 

 

3022/75/6/2009 Zřízení věcného břemene statutárním městem Přerov – na  částech 
pozemku p.č. 977 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu umístění stavby chodníku, v právu vstupovat a vjíždět na zatížený 
pozemek za účelem vybudování, oprav a údržby chodníku. Smlouva bude uzavřena mezi 
Olomouckým krajem , se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, IČ: 60609460, 
vlastníkem pozemku p.č. 977 v k.ú.Žeravice, správu nemovitostí ve vlastnictví Olomouckého kraje 
vykonává Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc-Hodolany, 
Lipenská 753/120, IČ:70960399 (jako budoucím povinným z věcného břemene)  a statutárním městem 
Přerov (jako budoucím oprávněným z věcného břemene).  
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena 
dle směrnice budoucího povinného z věcného břemene č. 01-2006  pro stanovení úhrad nájemného, 
náhrad za ztížené užívání a  za zřízení věcných břemen v souvislosti se zvláštním užívám pozemních 
komunikací II. a III. třídy ve správě Správy silnic Olomouckého kraje a bude navýšena o DPH ve výši 
19 %. Budoucí oprávněný z věcného břemene zašle do 3 měsíců ode dne, kdy budou splněny 
podmínky pro užívání dokončené stavby stanovené právními předpisy budoucímu povinnému             
z věcného břemene návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s výzvou k uzavření smlouvy                
a geometrický plán se zaměřením rozsahu věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene        
je povinen smlouvu uzavřít do 3 měsíců od doručení návrhu smlouvy. 
__________________________________________________________________________________ 
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3023/75/6/2009 Nařízení města o odstraňování závad ve schůdnosti místních 
komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Přerova a 
stanovení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých              
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

Rada města Přerova po projednání vydává Nařízení Statutárního města Přerova č. 2/2009                    
o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města 
Přerova a stanovení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost (příloha č. 1). 

 

3024/75/6/2009 Sdělení ve věci úplatného převodu nemovitých a movitých věcí 
tvořících kasárenský areál – tzv. „Želatovická kasárna“ v obci a k.ú. 
Přerov pro ČR-Ministerstvo obrany ČR 

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

 

3025/75/7/2009 Čištění komunikací I., II. a III. t řídy na území města 

Rada města Přerova po projednání: 
 

1. ukládá odboru majetku zajistit ještě v letošním roce jednorázové vyčištění státních a 
krajských komunikací I., II. a III. třídy na území města Přerova. 

Kontrolní termín: 31.12.2009 

2. ukládá odboru životního prostředí zajistit v průběhu roku 2010, mimo období režimu zimní 
údržby, nejméně dvakrát vyčištění státních a krajských komunikací I., II. a III. třídy na území 
města Přerova a v ulicích Dvořákova, Bří Hovůrkových a 9. května zajistit vyčištění nejméně 
čtyřikrát ročně, a to v rámci a v závislosti na výši schváleného objemu finančních prostředků 
vyčleněných na čištění města. 

Kontrolní termín: 31.12.2010 

 

3026/75/7/2009 Návrh na přiznání peněžitých plnění občanům za výkon funkcí 
organizačních pracovníků výborů a komisí a spolupracovníkům města 
za jejich práci pro město v roce 2009 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje návrh na přiznání peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva 

města za výkon funkcí organizačních pracovníků komisí a výborů a spolupracovníkům města 
za jejich práci pro město v roce 2009 v rozsahu , uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, 

2. ukládá personálnímu oddělení kanceláře tajemníka zajistit vyplacení těchto plnění. 

Kontrolní termín: 31.12.2009 

 
__________________________________________________________________________________ 
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3027/75/7/2009 Periodický dvoudenní seminář Pracovní skupiny města Přerova 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s tím, že z provozního rozpočtu Městské policie bude 
provedena úhrada semináře členů pracovní skupiny (tj. včetně cizích pracovníků jako jsou pracovníci 
soudu, zástupci Olomouckého kraje, Policie ČR, psychologové, pedagogové, manažer prevence 
kriminality kraje či města apod.) maximálně však do výše 20 000,- Kč pro rok 2010. 

 

V Přerově dne  4. 11. 2009 

 

 

 

 

 

 

     Mgr. Josef Kulíšek 
náměstek primátora města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ing. Zdeněk Kazílek 
      člen Rady města Přerova 

 
 
 


