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USNESENÍ ze 76.  schůze Rady města Přerova konané dne 18.11.2009 

 

3028/76/1/2009 Program 76. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 76. schůze Rady města Přerova konané dne 18. listopadu 2009 
 
2. schvaluje pana Václava Zatloukala ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze Rady města 

Přerova. 
 

 

3029/76/2/2009 Návrh na změny v personálním obsazení komisí v místní části  
Dluhonice a Vinary 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  jmenuje s účinností od 1.12.2009 členem komise pro místní část Dluhonice pana Jana 

Dokoupila 
 
2. odvolává na vlastní žádost z funkce členky komise pro místní část Vinary paní Martu 

Hamperlovou a jmenuje členkou této komise Ing. Miroslavu Machurovou, a to s účinností     
od 1.12.2009. 

 
 

3030/76/2/2009 Návrh na změny v personálním obsazení komisí 

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 členku Komise volného času a sportu paní Moniku 
Bednaříkovou a jmenuje členem této komise pana Miloše Šídla, to vše s účinností                  
od 1.12.2009 

 
2. jmenuje na základě §102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů  s účinností od 1.12.2009 členem Komise zdravotní a sociální pomoci 
RNDr. Emila Krestýna. 

 
 

3031/76/2/2009 Přehled účasti členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních      
za období 1.1.2008 - 31.10.2009 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o účasti členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních             

v období 1.1.2008 - 31.10.2009 
 
2. odvolává z členství v komisích Rady města Přerova JUDr. Otakara Šišku, MUDr. Lubomíra 

Skopala, pana Petra Vránu a paní Editu Rozsívalovou 
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3. jmenuje do funkce člena investiční komise Ing. Michala Špalka a do funkce člena Redakční 
rady Přerovských listů pana Zdeňka Zapletálka. 

 
 

3032/76/3/2009 IPRM Přerov-Jih - uzavření Smlouvy o zařazení projektu do IPRM 
Přerov-Jih 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zařazení projektu do IPRM Přerov-
Jih mezi Statutárním městem Přerovem a partnerem: Člověk v tísni,o.p.s. Praha, IČ 25755277, dle 
důvodové zprávy. 
 

 

3033/76/3/2009 Regulační plán Michalov - Žebračka - schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky podle ustanovení § 6 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, na zpracování územně plánovací dokumentace Regulační plán 
Michalov - Žebračka podle z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, 

 
2. schvaluje vyzvané dodavatele:  
 
 Obchodní firma zájemce                  IČ  
       1    Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.     18 824 463 
       2    Alfaprojekt Olomouc, a.s.                 25 849 280 
       3    ARCH.DESIGN, s.r.o., Brno                            25 764 314 
       4    STEMIO  a.s.  Zlín    28 203 011 
       5    CAD PROJEKT  PLUS   s.r.o.   25 587 293    
 
3. schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně otevírání obálek: 
 
 Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru rozvoje 
 Ing. Lenka Škubalová, odd. územního plánování 
 p. Milan Kubík, odd. územního plánování 
 Ing. Tomáš Saňka, odd. koncepce, rozvoje a GIS 
 Mgr. Elena Grambličková, náměstkyně primátora 
 Mgr. Josef Kulíšek, náměstek primátora 

Václav Zatloukal, člen Rady města Přerova 
 

 

3034/76/3/2009 Anketa "Jak dál v Přerově, řekni, občane!"  

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru rozvoje Magistrátu města Přerova zajistit provedení 
celoměstské ankety s názvem "Jak dál v Přerově, řekni, občane!" (druhá verze) 

                 Termín: 30.04.2010 
 

 

3035/76/3/2009 Program podpory výstavby technické infrastruktury - návrh na 
prodloužení termínu kolaudace stavby technické infrastruktury na 
pozemku p.č. 351 v k.ú. Vinary u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 05 024 007 07 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury 
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spočívajícího v prodloužení termínu kolaudace stavebního objektu SO 01 - Komunikace, budované    
na pozemku p.č. 351 v k.ú. Vinary u Přerova, z původního termínu 17.12.2009 na 17.12.2011. 

 

3036/76/3/2009 Program podpory výstavby technické infrastruktury - návrh na 
prodloužení termínu kolaudace stavby technické infrastruktury v 
lokalit ě za ulicí Durychovou (v jižní části ulice Hostýnské) 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 05 024 006 07 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury 
spočívajícího v prodloužení termínu kolaudace stavebního objektu "SO 06 - Komunikace - chodník"    
v lokalitě určené k výstavbě rodinných domů za ulicí Durychovou (tj. v jižní části ulice Hostýnské)      
z původního termínu 14.12.2009 na 14.12.2011. 

 

3037/76/3/2009 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 30 889,- Kč panu Ing. J.H. na 
vybudování domovní čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 370/2 v k.ú. Čekyně pro novostavbu 
rodinného domu v ul. Na Červenici. 

 

3038/76/3/2009 Regionální letiště Přerov - dodatek smlouvy o poskytnutí dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a společností Regionální letiště 
Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 75002, IČ: 28572971. Dodatek spočívá v navýšení 
poskytnutého provozního a investičního příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 
2009 o 500 000 Kč. 

 

3039/76/3/2009 Kino Hvězda Přerov – digitalizace  – vyloučení uchazeče 

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

zakázkách (zákon) z další účasti na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných k úplnému 
předání a zprovoznění dodávky technologie digitální projekce 2D a 3D filmů v kinosále 
Hvězda v Přerově dodavatele CINE – servis s.r.o. se sídlem Podoly 32, 747 23 Bolatice,       
IČ: 476 83 651 z důvodu neúplnosti nabídky. Nabídka neobsahuje návrh smlouvy a prohlášení 
uchazeče dle §68 odst.2 podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem za uchazeče. 

 
2. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách (zákon) z další účasti na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných k úplnému 
předání a zprovoznění dodávky technologie digitální projekce 2D a 3D filmů v kinosále 
Hvězda v Přerově dodavatele NOWATRON Elektronik spol. s r.o., se sídlem Heršpická,     
639 00 Brno, IČ 452 70 007 z důvodu nesplnění požadavku dle §71 odst. (8) písm. a), tzn.,    
že nabídka uchazeče obsahuje doklady, které nejsou předloženy v českém jazyce (profesní 
odbornost pracovníků je doložena ve formě certifikátu potvrzeného výrobcem DCI 
technologie v anglickém jazyce ve fotokopii bez překladu). 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov a společností AV MEDIA 

a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 IČ 481 08 375 na realizaci veškerých prací a dodávek  
nutných k úplnému předání a zprovoznění dodávky technologie digitální projekce 2D a 3D 
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filmů v kinosále Hvězda v Přerově za nabídkovou cenu 3 449 000,- Kč (4 104 310,- Kč vč. 
DPH) se zárukou na dílo v délce 72 měsíců. 

 
4. konstatuje že rozhodnutí pod bodem č. 3. nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. (4) a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 
 

3040/76/3/2009 Zámek Přerov – ohradní zeď – schválení dodatku č. 2 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 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 ceny plnění. Původní cena plnění  1 800 568,- Kč se upravuje dodatkem č. 2    
o částku 174 213,20 Kč na 1 974 781,20 Kč bez DPH (2 349 989,62 Kč s DPH). 

 

3041/76/4/2009 Rozpočtové opatření č. 17 

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. 
 

3042/76/4/2009 Kontokorentní úvěr 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a.s., 
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782, za následujících podmínek: 
• úroková sazba 1M PRIBOR + 0,19 % p. a. bez závazkové provize, 
• určený k zajištění přechodného nedostatku finančních prostředků v roce 2010,       
• výše do 20 mil. Kč se splatností do 31. 12. 2010, 
• poskytnut bez zajištění.  

 

3043/76/5/2009 Úprava platu u ředitelů základních škol 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 12. 2009 úpravu příplatku za vedení 
paní Mgr. Marii Mifkové, ředitelce Základní školy Přerov, Trávník 27, paní Mgr. Boženě Přidalové, 
ředitelce Základní školy Přerov, Za mlýnem 1, panu Mgr. Jarmilu Vysloužilovi, řediteli Základní 
školy Přerov, Velká Dlážka 5, panu Mgr. Františkovi Žůrkovi, řediteli Základní školy Přerov, 
Želatovská 8, panu Mgr. Miroslavu Fryštackému, řediteli Základní školy Přerov, Svisle 13 v rozsahu 
dle přílohy důvodové zprávy. 

 

3044/76/5/2009 Mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům 
základních a mateřských škol a zařízení školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem   
v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Mimořádné odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného 
objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2009 ze státního rozpočtu   
od Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rámci rozvojových programů vyhlášených Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na rok 2009, z prostředků zřizovatele přidělených 
příspěvkové organizaci na rok 2009 a z fondu odměn příspěvkové organizace. 
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3045/76/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.3 v domě č.p. 1259 v Přerově,  

Tovačovská č.o.9, s paní O.G., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 31 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou službou č. p. 748  v Přerově, Trávník č.o.1, s paní  A.J., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou  službou  č. p. 748  v Přerově, Trávník č.o.1, s paní  R.P., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou  službou  č. p. 2255  v Přerově,  Na hrázi  č.o.32, s paní E.S.. 
 

3046/76/5/2009 Návrh na uzavření nájemních  smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání schvaluje:  
 
1. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, Denisova 12 s panem R.Č. 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 

 
2. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Husova 11 s panem  D.L. 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. 
 

 

3047/76/5/2009 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – 
domě s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 47 v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově, ul. U Žebračky 18/576 s panem           
Ing. A.H. Nájemní smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o 
zániku nájmu k doposud užívanému bytu. 

 

3048/76/5/2009 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace   
na zajištění provozu organizace  DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, o.p.s. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 

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

závazného ukazatele: 
 

par. orj.  upravený 
rozpočet 

rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

4357 15 Domovy  (neinvestiční transfery 195,0 - 40,0 155,0 
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 obcím) 

4345 
 

15 Centra sociálně rahabilitačních služeb 3 266,7 + 40,0 3 306,7 

 
Závazný ukazatel 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
    

Dotace, přímé podpory a grantový program 
39 591,6 + 40,0 39 631,6 

 

3049/76/5/2009 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace  
Oblastní charitě Přerov na úhradu pečovatelské služby účastníkům 
národního boje za osvobození  

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení ve věci podat návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 39 000,- Kč a uzavřít smlouvu 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. 

 

3050/76/5/2009 Zvýšení úhrady za stravu v Domově pro seniory v Přerově 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje zvýšení úhrady za stravné v Domově pro seniory         
v Přerově  ze 130,- Kč na 150,- Kč na jednoho uživatele a den s platností od 1. 1. 2010  dle důvodové 
zprávy. 

 

3051/76/5/2009 Zvýšení úhrad za sociální služby - denní stacionáře a asistenční služba, 
poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 1. 2010 zvýšení úhrad za poskytování 
základních a fakultativních činností sociální služby denní stacionáře a zvýšení úhrad za sociální službu 
osobní asistence v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

 

3052/76/5/2009 Zvýšení úhrad za poskytování pečovatelské služby příspěvkovou 
organizací Sociální služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 1. 2010 zvýšení úhrad za základní          
a fakultativní činnosti poskytované pečovatelskou službou v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

 

3053/76/6/2009 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova – pozemků p.č. 4394/26, p.č. 
4394/27, p.č. 4394/42, části  pozemku p.č. 4394/1  v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí - části  pozemku p.č. 4394/1, ost. plocha o výměře cca 40 m2, pozemků p.č. 4394/26 
zast. plocha a nádvoří o výměře 376 m2,  p.č. 4394/27 zast. plocha a nádvoří o výměře 376 m2, p.č. 
4394/42 zast. plocha a nádvoří o výměře 485 m2, vše v k.ú. Přerov. 
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3054/76/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2579 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 2579 trvalý travní porost o výměře 3084 m2 
v k.ú. Přerov. 

 

3055/76/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Újezdec u Př.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem pozemku p.č. 
356/1 orná půda o výměře 2075 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

3056/76/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5196/1 
ostatní plocha v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu na část pozemku p.č 5196/1, ostatní plocha         

o výměře 7 m2, v k.ú. Přerov na základě nájemní smlouvy ze dne 6. 1. 1995 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 11. 6. 2001, uzavřené mezi městem Přerov, jako pronajímatelem a paní E.B. jako 
nájemcem. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31. 12. 2009. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 5196/1, ostatní plocha 

o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov. 
 

3057/76/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části nebytových prostor v 
objektu k bydlení č.p. 192, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor            

v objektu bytový dům č.p. 192, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
3157/6 v k.ú. Přerov, Kozlovská 6, o výměře 184,10 m2 mezi statutárním městem Přerov, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a panem Oldřichem 
Smithem, místem podnikání Přerov I – Město, Velká Dlážka 1203/14, IČ 67338186, jako 
nájemcem. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 28. 12. 2009. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytových prostor v objektu bytový 

dům č.p. 192, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov, 
Kozlovská 6, o výměře 184,10 m2. 

 

3058/76/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.6577/236 a částí 
pozemků p.č.6577/2, p.č.6577/22, p.č.6577/25 a  p.č.6577/26 vše k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. ruší své usnesení č. 333/10/7/2007 z 10. schůze Rady města Přerova ze dne 10.5.2007, kterým 
schválila - záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  pozemku p.č. 6577/236 zahrada 
o výměře 157 m2  a části pozemku p.č. 6577/2 ostatní plocha o výměře cca 70m2 v k.ú. Přerov,  
z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví žadatele (manželů P.a K.M.). 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí – pozemku p.č. 

6577/236 , zahrada o výměře 157 m2 a částí pozemků p.č. 6577/2, ostatní plocha o výměře cca 
175 m2, p,č, 6577/22, trvalý travní porost o výměře cca 36 m2, p.č. 6577/25, trvalý travní 
porost o výměře cca  642 m2 a p.č. 6577/26, ostatní plocha o výměře cca 85 m2 vše k.ú. 
Přerov. 

 

3059/76/6/2009 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – 
částí pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č.1 
ke kupní smlouvě ze dne 4.11.2009, kterou statutární město Přerov úplatně převedlo vlastníkům 
bytových jednotek v bytovém domě č.p. 1201, č.p. 1202, č.p. 1203, příslušném k části obce Přerov      
I-Město, postaveném na pozemku p.č. 4293/34 v k.ú.Přerov dle jejich stávajících podílů na pozemku 
p.č. 4293/34 v k.ú. Přerov části pozemku p.č. 4293/1 (ostatní plocha - zeleň) v k.ú. Přerov, označené 
geometrickým plánem č. 5060-72/2009 ze dne 12.6.2009 jako pozemky p.č. 4293/71 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 5 m2, p.č. 4293/72 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5 m2 a p.č. 
4293/73 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5 m2 v k.ú.Přerov, kdy dodatkem č. 1 dojde ke změně 
v osobě kupujícího u podílu id. 765/30793 na pozemcích p.č. 4293/71, p.č. 4293/72 a p.č. 4293/73       
v k.ú. Přerov z J.C. a D.C. na Ing. L.K.  
V ostatním se text kupní smlouvy ze dne 4.11.2009 nemění. 

 

3060/76/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova – objektu technické vybavenosti  bez č.p./č.ev. na pozemku 
p.č. 4946/3 a pozemku p.č. 4946/3 zast. plocha a nádvoří, vše v k.ú. 
Přerov    

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku města Přerova – objektu technické vybavenosti bez č.p./č.ev.         
na pozemku p.č. 4946/3 a pozemku p.č. 4946/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 121 m2, vše v k.ú. 
Přerov, do majetku pana Z.H. za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.112.400,-Kč /cena stavby 
1.007.790,-Kč, cena pozemku 104.610,-Kč, tj. 865,-Kč/ m2/. 

 

3061/76/6/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov - objektu bydlení č.p. 2881, příslušného k části obce Přerov I - 
Město, stojícího na pozemku p.č. 2554/13 a  pozemků p.č. 2554/13 a 
p.č. 2559/11 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - objektu bydlení č.p. 2881, 
příslušného k části obce Přerov I – Město, postaveného na pozemku p.č. 2554/13 a pozemků p.č. 
2554/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1085 m2 a p.č. 2559/11, ostatní plocha o výměře      
2733 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví společnosti KARAT 
Software a.s., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, PSČ 750 00, IČ 25352687, za kupní cenu ve výši          
8 000 000,- Kč. 
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3062/76/6/2009 Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 6577/1 ZE-GP, za 
pozemek p.č. 6577/36 ZE-EN  v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  směnu 
části pozemku p.č. 6577/1 ZE-GP, dle GP č. 5053-46/2009 označené jako pozemek p.č. 6577/261 ost. 
plocha o výměře 183 m2, ve vlastnictví statutárního města Přerova, za pozemek  p.č 6577/36 ZE-EN   
o výměře 120 m2 ve vlastnictví  Mgr. L.S., oba  v k.ú. Přerov.  
Mgr. L.S. uhradí statutárnímu městu Přerov rozdíl ceny směňovaných nemovitostí  ve výši 17.325,- 
Kč a  50 % nákladů spojených se směnou nemovitostí. 

 

3063/76/6/2009 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
objektu bydlení č.p. 2481 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 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části 
nebytových prostor o celkové výměře 1.025,32 m2 v objektu bydlení č.p. 2481, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5733/6 v k.ú. Přerov a movitých věcí, uzavřené dne 28. 4. 2009 
mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a občanským sdružením Armáda spásy v ČR,            
se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, IČ: 40613411 jako vypůjčitelem. 
Dodatkem č. 1 se mění znění článku I., odst. (3) smlouvy o výpůjčce tak, že text: 
 
"(3) Půjčitel přenechává vypůjčiteli k dočasnému bezplatnému užívání nebytové prostory situované     
v I.PP (106,25 m2), I.NP (507,99 m2) a II.NP (411,08 m2) budovy uvedené v odst. 1 o celkové výměře 
1.025,32 m2 a movité věci uvedené v čl. I. odst. (2) této smlouvy. Nebytové prostory přenechané 
vypůjčiteli do užívání jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 k této smlouvě (skladba podlahových 
ploch)." 
 
se nahrazuje textem: 
 
"(3) Půjčitel přenechává vypůjčiteli k dočasnému bezplatnému užívání nebytové prostory situované     
v I.PP (371,40  m2), I.NP (672,08 m2) a II.NP (513,58 m2) budovy uvedené v odst. (1) o celkové 
výměře 1.557,06 m2 a movité věci uvedené v čl. I. odst. (2) této smlouvy. Nebytové prostory 
přenechané vypůjčiteli do užívání jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 k této smlouvě (skladba 
podlahových ploch)." 
 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 
 

3064/76/6/2009 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 schvaluje uzavření 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 Přerovem, jako půjčitelem a společností Areál pohody a sportu o.p.s., se sídlem 
Přerov I - Město, Komenského 1405/36, PSČ 750 02, IČ: 27838111, zapsaná v rejstříku obecně 
prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1005, jako 
vypůjčitelem. Účelem výpůjčky je vybudování a provoz sportovního areálu se zázemím přístupného 
veřejnosti. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s účinností od 26. 11. 2009 na dobu určitou,                 
tj.  do 30. 1. 2028. 
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3065/76/6/2009 Zřízení věcného břemene  na pozemcích v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 1017, p.č. 1018 v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné  a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425,  jako budoucím  
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy bude právo zřízení nadzemního vedení   a uložení kabelového vedení  NN, 
spojené s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova p.č.  1017, p.č. 1018 v k.ú. Dluhonice,  ve prospěch oprávněného z věcného 
břemene. 
      Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu  povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřeno nadzemní vedení 
a kabelové vedení NN  na výše uvedených pozemcích a znalecký posudek, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene, navýšená o příslušnou sazbu DPH.  Budoucí  
oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku              
a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 
 

 

3066/76/6/2009 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 4394/1  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné  a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425,  jako budoucím  
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení kabelového vedení  NN, spojené s právem 
přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemcích v majetku statutárního 
města Přerova p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov,  ve prospěch oprávněného. 
      Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu  povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřeno  kabelové vedení 
NN  na výše uvedeném pozemku a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene, navýšená o příslušnou sazbu DPH.  Budoucí  oprávněný uhradí 
náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek           
za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

3067/76/6/2009 Zřízení věcného břemene na pozemku ve spoluvlastnictví 
Pozemkového fondu a fyzických osob - p.č. 667/3 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene          
na straně jedné  a  
 
Pozemkový fond České republiky Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072 
vlastník id. 45/336 
 
M.B., 
vlastník id. 12/336 
 
K.B., 
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vlastník id. 12/336 
 
V.B., 
vlastník id. 12/1008 
 
K.J., 
vlastník id. 21/336 
 
K.J., 
vlastník id. 24/336 
 
Z.J., 
vlastník id. 12/336 
 
F.K.,  
vlastník id. 24/336 
 
B.K., 
vlastník id.12/1008 
 
B.K., 
vlastník id. 9/336 
 
J.K., 
vlastník id. 12/1008 
 
J.M., 
vlastník id. 24/336 
 
J.N., 
vlastník  id. 12/336 
 
J.R., 
vlastník id.12/336 
 
S.L. a M.,  SJM,   
vlastníci id. 24/336 
 
J.S., 
vlastní id. 12/336 
 
S.Š., 
vlastník id. 9/336 
 
F.V.Ing., 
vlastník id. 12/336 
 
L.V., 
vlastník id. 12/336 
 
J.V., 
vlastník id. 12/672 
 
P.V., 
vlastník id. 18/336 
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J.Z., 
vlastník id. 6/336 
 
B.Z., 
vlastník id. 18/336 
 
jako budoucími  povinnými  z věcného břemene na straně druhé. 
 
      Předmětem smlouvy bude právo zřízení kanalizace  ST 1 v rámci stavby „ SO 301.1 Kanalizace  - 
stoka ST1“ spojené s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby kanalizace  
na pozemku p.č. 667/3ost. plocha  v  k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví  budoucích povinných      
z věcného břemene, ve prospěch oprávněného z věcného břemene. 
                Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou.Budoucí oprávněný 
vyzve písemně budoucí povinné k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Budoucí povinní pak 
budou povinni do 60 dnů ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene za podmínky, že úplata bude budoucím oprávněným  v plné výši uhrazena 
budoucímu povinnému  - Pozemkovému fondu před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Ostatním povinným bude uhrazena úplata za zřízení věcného břemene po podpisu smlouvy o zřízení 
věcného břemene. Statutární město Přerov jako oprávněný z věcného břemene zajistí vyhotovení  
geometrického  plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem,  kterým  bude  vyznačeno  věcné   
břemeno  a   znalecký  posudek, kterým  bude   stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného 
břemene, navýšená o příslušnou sazbu DPH. Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené                       
s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy          
o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí Budoucí oprávněný se zavazuje uhradit 
Pozemkovému fondu jednorázovou úhradu za užívání id.45/336 podílu pozemku p.č. 667/3 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova po dobu realizace stavby - paušální částku ve výši 100,- Kč. 

 

3068/76/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva 
vstupu a vjezdu přes pozemek p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov na pozemek p.č. 2381 v k.ú. Přerov. Smlouva 
by byla uzavřena mezi manželi J.a M.M., vlastníky pozemku p.č. 2381 v k.ú.Přerov (jako 
oprávněnými z věcného břemene) a statutárním městem Přerov vlastníkem pozemku p.č. 2883/1 
ost.pl. v k.ú. Přerov (jako povinným z věcného břemene). 
Věcné břemeno by bylo zřízeno na dobu neurčitou do 90 dnů od doložení geometrického plánu             
s vyznačením rozsahu věcného břemene povinnému z věcného břemene, za úhradu stanovenou dle 
znaleckého posudku (navýšenou o příslušnou sazbu DPH). 

 

3069/76/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – částech pozemků p.č. 983, p.č. 994/17, p.č. 994/18, p.č. 995/4, 
p.č. 4973, p.č. 4975, p.č. 4978, p.č. 5072/3, p.č. 6034/6, p.č. 6163/1, p.č. 
6163/2, p.č. 6165, p.č. 6322/1, p.č. 6322/2, p.č. 6322/3, p.č. 6857/1, p.č. 
6857/2, p.č. 6857/9, p.č. 6868/21, p.č. 7161/2, p.č. 7161/3, p.č. 1018/1         
a p.č. 930 všechny v k.ú. Přerov - změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 2914/72/6/2009, ze 72. schůze konané dne 7.10.2009, kterým schválila 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene práva umístění uložení 
kanalizace a práva vstupu a vjezdu na zatížené pozemky za účelem oprav, údržby                     
a provozování kanalizace. Smlouva bude uzavřena mezi společností  Vodovody a kanalizace 
Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 483/21, IČ: 47674521 (jako budoucím oprávněným           



 13 

z věcného břemene) a statutárním městem Přerov vlastníkem pozemků p.č. 983 zast.pl., p.č. 
994/17 ost.pl., p.č. 994/18 ost.pl., p.č. 995/4 ost.pl., p.č. 4973 ost.pl., p.č. 4975 ost.pl., p.č. 
4978 ost.pl., p.č. 5072/3 ost.pl., p.č. 6034/6 ost.pl., p.č. 6163/1 ost.pl., p.č. 6163/2 orná půda, 
p.č. 6165 ost.pl., p.č. 6322/1 ost.pl., p.č. 6322/2 ost.pl, p.č. 6322/3 ost.pl, p.č. 6857/1 ost.pl, 
p.č. 6857/2 ost.pl., p.č. 6857/9 ost.pl., p.č. 6868/21, ost.pl., p.č. 7161/2 ost.pl, p.č. 7161/3 
ost.pl.vše v k.ú. Přerov (jako budoucím povinným z věcného břemene). 
 Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena do 60-ti dnů od předložení geometrického  plánu s vyznačením rozsahu 
věcného břemene, znaleckého posudku a kolaudačního souhlasu k provedené stavbě. 
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, která bude stanovena na základě znaleckého posudku 
(navýšená o příslušnou sazbu DPH) 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene práva  uložení 

kanalizace a práva vstupu a vjezdu na zatížené pozemky p.č. 983 zast.pl., p.č. 994/17 ost.pl., 
p.č. 994/18 ost.pl., p.č. 995/4 ost.pl., p.č. 4973 ost.pl., p.č. 4975 ost.pl., p.č. 4978 ost.pl., p.č. 
5072/3 ost.pl., p.č. 6034/6 ost.pl., p.č. 6163/1 ost.pl., p.č. 6163/2 orná půda, p.č. 6165 ost.pl., 
p.č. 6322/1 ost.pl., p.č. 6322/2 ost.pl, p.č. 6322/3 ost.pl, p.č. 6857/1 ost.pl, p.č. 6857/2 ost.pl., 
p.č. 6857/9 ost.pl., p.č. 7161/2 ost.pl, p.č. 7161/3 ost.pl.vše v k.ú. Přerov za účelem oprav, 
údržby a provozování kanalizace a práva uložení přeložky vodovodu a práva vstupu a vjezdu 
na zatížené pozemky p.č. 6868/21 ost.pl., p.č. ZE-GP 1018/1 a p.č. 930 zast.pl. vše v k.ú. 
Přerov. Smlouva bude uzavřena mezi společností  Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se 
sídlem Přerov, Šířava 483/21, IČ: 47674521 (jako budoucím oprávněným z věcného břemene) 
a statutárním městem Přerov vlastníkem zatížených pozemků (jako budoucím povinným          
z věcného břemene). 
 Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena do 60-ti dnů od předložení geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného 
břemene, znaleckého posudku a kolaudačního souhlasu k provedené stavbě. 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. 

 

3070/76/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku  statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 535 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene práva uložení plynárenského zařízení NTL plynovodu včetně jeho součástí, příslušenství, 
opětných a vytyčovacích bodů a práva vstupu a vjezdu na zatížený pozemek za účelem oprav, údržby 
a provozování plynovodu. Smlouva bude uzavřena mezi společností  SMP Net s.r.o., se sídlem 
Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 420/3, IČ 27768961 (jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene) a statutárním městem Přerov vlastníkem pozemku p.č. 535 ost.pl. v k.ú. Přerov                
(jako budoucím povinným z věcného břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Rozsah věcného břemene bude vyznačen                    
v geometrickém plánu, který bude vyhotoven po dokončení stavby. Smlouva o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena nejpozději do 1 roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému 
zařízení, do 30-ti dnů od doručení návrhu smlouvy, geometrického plánu popř. znaleckého posudku 
budoucímu povinnému z věcného břemene.  
Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně. 

 

3071/76/6/2009 Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a lesních porostů 
Statutárního města Přerova a jím zřízených organizací 

Rada města Přerova po projednání:  
 
1.  schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,     

v platném znění, zrušení zadávacího řízení na „Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel           
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a lesních porostů  Statutárního  města Přerova a jím zřízených organizací“, jejíž zadávací 
dokumentace byla schválena  usnesením č. 2756/68/6/2009. 

 
2.  schvaluje prodloužení stávajících pojistných smluv uzavřených mezi Statutárním městem 

Přerovem,  se sídlem  Přerov, Bratrská 34, IČ 00301825 a Kooperativa pojišťovnou, a.s.,        
se sídlem Praha 1, Templová 747, IČ  47116617 do 31. 5. 2009. 

 
3. pověřuje odbor majetku města zpracováním zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

„Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a lesních porostů  Statutárního  města Přerova a jím 
zřízených organizací“, s důrazem na snížení výše pojistného plnění a omezení rozsahu 
pojištění. 

 

3072/76/6/2009 Zřízení předkupního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - budovy č.p. 11, postavené na pozemku 
p.č. 51 v k.ú. Bochoř a pozemku p.č. 51 v k.ú. Bochoř 

Rada města Přerova po projednání ukládá odboru právnímu jednat s obcí Bochoř (sídlem Náves 41, 
751 08 Bochoř, IČ: 00301051) o podmínkách zřízení předkupního práva k nemovitostem tvořícím 
areál Lázní Bochoř ve vlastnictví statutárního města Přerova - budově č.p. 11, postavené na pozemku 
p.č. 51 v k.ú. Bochoř a pozemku p.č. 51 v k.ú. Bochoř mezi statutárním městem Přerov jako povinným 
z předkupního práva a obcí Bochoř (sídlem Náves 41, 751 08 Bochoř, IČ: 00301051) a to zejména o: 
 
1. určení ceny zpětného odkupu (za cenu v místě a čase obvyklou, nebude-li dohodnuto jinak,      

a to i v případě záměru darování nemovitostí 3. osobě) 
 

2. určení druhů převodu předmětných nemovitostí (jen pro prodej, vyloučení předkupního práva 
pro případ směny nemovitostí) 

 
3. určení délky existence předkupního práva (po dobu existence smlouvy o výpůjčce a nájemní 

smlouvy na předmětné nemovitosti). 

 

3073/76/7/2009 Smlouva o závazku veřejné služby - zajištění ostatní dopravní 
obslužnosti 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby              

k zajištění městské hromadné dopravy v Přerově a ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné 
linkové dopravě, uzavřené dne 28.4.2004 mezi Statutárním městem Přerov a Veolií Transport 
Morava a.s. Předmětem tohoto dodatku je závazek veřejné služby za účelem zajištění ostatní 
dopravní obslužnosti (ODO) na linkách v oblasti Přerov pro statutární město Přerov, 

 
2. pověřuje Statutární město Přerov, zastoupené Mgr. Josefem Kulíškem pověřeným k podpisu 

usnesením č. 8/1/7/2006 z 31.10.2006, k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1602300104       
o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy v Přerově a ostatní dopravní 
obslužnosti ve veřejné linkové dopravě. 

 
 

3074/76/7/2009 Použití znaku města Přerova 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje umístění znaku města Přerova na vozidlech společnosti 
Slovenská automobilová doprava Trnava a.s., zajišťující MHD v Přerově. 

 

3075/76/7/2009 Podněty a připomínky z jednání orgánů města 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám, které 
zazněly na 72. - 74. schůzi Rady města Přerova. 

 

 

V Přerově dne 18. listopadu 2009 

 

 

 

 

 

 

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


