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USNESENÍ ze 78. schůze Rady města Přerova konané dne 16.12.2009 

 

3122/78/1/2009 Program 78. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 78. schůze Rady města Přerova konané dne 16. prosince 2009 
 
2. schvaluje MUDr. Vladimíra Vosmanského ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze Rady 

města Přerova. 
 

3123/78/2/2009 Dodržování technických  náležitostí  nájemních  smluv  a účelu    
nájmu u nebytových  prostor a nebytových objektů ve správě Domovní 
správy města Přerova - kontrola   usnesení MR č. 755/28/2 ze dne 
24.4.1996 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu Domovní správy města Přerova                   
o provedených kontrolách dodržování technických náležitostí nájemních smluv a účelu  nájmu             
u nebytových prostor a nebytových  objektů ve správě Domovní správy města Přerova. 

 

3124/78/2/2009 Změna v personálním obsazení komise pro místní část Lověšice 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává na vlastní žádost z funkce předsedkyně komise pro místní část Lověšice paní Jiřinu 

Sojkovou, z funkce člena komise pana Vladislava Kubíka, pana Víta Valentoviče a pana 
Miroslava Sojku, a to s  účinností k 31.12.2009, 

 
2. jmenuje do funkce předsedy komise pro místní část Lověšice pana Adama Ševčíka, do funkce 

členů této komise paní Danu Kováčovou, paní Zdenu Běhalíkovou, paní Marii Záchovou         
a pana Viléma Hrutkaie, a to s účinností od 1.1.2010. 

 

3125/78/2/2009 Návrh na změnu v personálním obsazení Komise bezpečnosti, 
prevence kriminality a BESIP 

Rada města Přerova po projednání odvolává na základě §102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů z funkce člena Komise bezpečnosti, prevence kriminality          
a BESIP pana Jaroslava Bližňáka, a to s účinností  k 31.12.2009. 

 

3126/78/2/2009 Návrh na změnu v personálním obsazení investiční komise 

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 s účinností k 31.12.2009 z funkce člena investiční komise pana Radka 
Pospíšilíka 

  
2. jmenuje členem této komise Ing. arch. Vladimíra Petroše s účinností k 1.1.2010. 
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3127/78/3/2009 Podniková licenční smlouva pro místní samosprávu "ELA" 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření podnikové licenční smlouvy pro místní 
samosprávu „ELA“ se společností ARCDATA  PRAHA, s.r.o. 

 

3128/78/3/2009 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 v celkové výši max. 1 200 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby 
vodovodu, dešťové kanalizace, plynovodu, vedení NN, komunikace vč. chodníku a veřejného 
osvětlení) panu Robertu Bučkovi, Topolová 419/1, 779 00  Olomouc, IČ: 68928955.  
Technická infrastruktura je určena pro 15 novostaveb rodinných domů v Přerově IV - Kozlovicích. 

 

3129/78/3/2009 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 24 423,- Kč manželům M. a 
Z.Č.na vybudování domovní čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 554/3 v k.ú. Čekyně pro 
novostavbu rodinného domu v ul. Na Červenici. 

 

3130/78/3/2009 Cyklostezka Osmek - smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
6801 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu cyklostezky    
v ulici Osmek v Přerově na pozemku p.č. 6801 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
uzavřené mezi statutárním městem Přerovem a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a,     
779 11  Olomouc, IČ 60609460. 

 

3131/78/3/2009 Opatření obecné povahy 

Rada města Přerova po projednání, příslušná podle § 99 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. p) zákona            
č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), v platném znění, a § 5 odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), v platném znění, za použití 
§ 97 odst. 1, § 98 odst. 1 a § 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu ( stavební zákon ), v platném znění, § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění,  a § 171                       
a následujících  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  v platném znění, vydává  Opatření obecné 
povahy – Územního opatření o stavební uzávěře – Výjimku ze stavební uzávěry pro území vymezené 
stavbou  “ Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská “ ( která byla 
vydána územním rozhodnutím č. 127/97 Městským úřadem Přerov – Stavebním úřadem, dne 
30.06.1997, pod č.j. SÚ-2226/97, z důvodu ochrany území do doby realizace plánovaných změn          
v dopravním řešení ve městě Přerově, tzn. do doby realizace stavby “ Mimoúrovňové křížení silnice 
I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská “ ), pro stavbu - Rekonstrukce objektu ubytovny na ul. 
Tovačovská 1336/2a, situovanou na pozemku parc.č. 1007/52 v katastrálním území Přerov.  Pozemek  
parc.č. 1007/52 v katastrálním území Přerov je součástí výše citované stavební uzávěry ( dle důvodové 
zprávy a přílohy č.2 tohoto návrhu na usnesení ). 
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3132/78/3/2009 Zajištění a implementace elektronické spisové služby Magistrátu města 
Přerova – schválení 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 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. 
Nejvýhodnější nabídka  byla předložena od společnosti GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábř. 
1790, 530 03 Pardubice IČ 150 49 248 s nabídkovou cenou 1 360 000,00 Kč (1 618 400,00 Kč 
vč. DPH). Na druhém pořadí se umístila společnost ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 147 00 
Praha 4, IČ 251 45 444 s nabídkovou cenou 1 886 902,00 Kč (2 245 413,00 Kč vč. DPH).       
Na třetím pořadí se umístila společnost GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 021 Jihlava,     
IČ 479 03 783 s nabídkovou cenou 1 955 200,00 Kč (2 326 688,00 Kč vč. DPH). 

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

spol. s r.o., Čechovo nábř. 1790, 530 03 Pardubice IČ 150 49 248 s nabídkovou cenou              
1 360 000,00 Kč (1 618 400,00 Kč vč. DPH). 

 

3133/78/3/2009 Plavecký areál a technologie v Přerově - pověření 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. revokuje své usnesení č. 3084/77/3/2009 na pověření společnosti Teplo Přerov a.s. 

Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov komplexním zajištěním zadávacího řízení pro výběr 
zhotovitele akce „Plavecký areál a technologie v Přerově“ dle ustanovení Vnitřního předpisu 
č.18/07. 

 
2. pověřuje společnost CPS consulting, s.r.o., se sídlem Havanská 22/194, Praha 7,                    

IČ 273 91 566 komplexním zajištěním zadávacího řízení pro výběr zhotovitele veřejné 
zakázky na dostavbu Plaveckého areálu a technologie v Přerově. 

 

3134/78/4/2009 Rozpočtové opatření č. 19 

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

3135/78/4/2009 Rozpočtové opatření č. 19 - dodatek 

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

3136/78/4/2009 Prominutí pohledávek vzniklých ze spoluúčasti města na pojistných 
událostech  při záplavě komunikací v místní části Přerov - Čekyně 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
pohledávek vzniklých ze spoluúčasti města na pojistných událostech při záplavě komunikací v místní 
části Přerov – Čekyně v celkové výši 50 000,- Kč, z toho spoluúčast na pojistné události                      
č. 4083057219 ze dne 19. 5. 2008 ve výši 25 000,- Kč, spoluúčast na pojistné události č. 4083057216 
ze dne 16. 8. 2009 ve výši 25 000,- Kč. 

 

3137/78/4/2009 Příspěvkové organizace – vedení účetnictví 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší „Zásady vztahů statutárního města Přerova k řízení příspěvkových organizací v oblasti 

rozpočtového procesu“, schválené Radou města Přerova na 49. schůzi, konané dne 
17. 12. 2008, včetně příloh. 

2. ukládá příspěvkovým organizacím, zřízeným statutárním městem Přerovem vést účetnictví     
v plném rozsahu s účinností od 1. 1. 2010, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,     
ve znění pozdějších předpisů. 

 

3138/78/5/2009 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje výsledky hodnocení práce ředitelů škol a školských 
zařízení zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy. 

 

3139/78/5/2009 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. 

 

3140/78/5/2009 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení pro rok 2010 

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkyni primátora Mgr. Šárce Krákorové Pajůrkové       
a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Romaně Pospíšilové provést v souladu            
s vnitřním předpisem č. 5/2009 hodnocení práce níže jmenovaných ředitelů následujících 
příspěvkových organizací: 
 
- paní Hany Ondrášové, ředitelky Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 
- paní Mgr. Zdenky Hradilíkové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, 
- paní Bc. Marie Netočné, ředitelky Mateřské školy Přerov, Komenského 25, 
- paní Mgr. Marie Sedláčkové,  ředitelky Základní školy a Mateřské školy Přerov - Předmostí,  
             Pod skalkou 11, 

- pana Mgr. Jarmila Vysloužila, ředitele Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5. 

        Termín:  2. pololetí 2010 
 

3141/78/5/2009 Schválení zástupce zřizovatele ve školské radě při základní škole  

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 01. 01. 2010 do funkce člena školské rady 
při Základní škole Přerov, Trávník 27, pana Ing. Jaroslava Čermáka. 

 

3142/78/5/2009 Přijetí nepeněžitých darů a peněžitých darů účelově určených 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru a peněžitého daru účelově 
určeného do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle příloh 
č. 1 a 2 důvodové zprávy, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
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pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3143/78/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.7 v domě 
č.p. 1946 v Přerově,  Kojetínská č.o.38, s paní S.M. 

 

3144/78/5/2009 Dohody o časově omezeném snížení jednostranně navýšeného 
nájemného v obecních bytech 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohod o snížení nájemného z bytu mezi 
statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova  jako pronajímatelem          
a nájemci obecních bytů, u kterých došlo k navýšení nájemného z bytu podle zákona č. 107/2006 Sb., 
o  jednostranném  zvyšování  nájemného  z  bytu  a  o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle sdělení MMR ČR č. 180/2009 Sb., a to na období           
od 1.4.2010 do 31.12.2010.  
 
Předmětem dohod bude snížení nájemného z bytu o částku 7,20 Kč/ m2, tj. z částky 47,- Kč/ m2          
na částku 39,80 Kč/ m2 a u bytů se sníženou kvalitou o částku 7,30 Kč/ m2, tj. z částky 42,30 Kč/ m2   
na částku 35,- Kč/ m2, a to na období od 1.4.2010 do 31.12.2010. Součástí dohod bude dále ujednání     
o tom, že od 1.1.2011 bude nájemné z bytu stanoveno  ve výši 47,- Kč/ m2 a u bytů se sníženou 
kvalitou ve výši 42,30 Kč/ m2 podlahové plochy bytu.  
 
Bude-li dohoda o snížení nájemného uzavřena a doručena zpět na Domovní správu města Přerova         
z důvodů na straně nájemce po 1.3.2010, nabývá účinnosti prvního dne druhého kalendářního měsíce 
následujícího po jejím podpisu oběma smluvními stranami a doručení na Domovní správu města 
Přerova. 

 

3145/78/5/2009 Návrh na uzavření nájemních  smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.9 v Přerově, Husova 15 s manž. M. a M.G. za 

obvyklých podmínek.  
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově, Komenského 54 s panem D.B. za 

obvyklých podmínek. 
  
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Na hrázi 26 s panem A.L. za 

obvyklých podmínek. 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 v Přerově, Na hrázi 34 s paní D.K. za 

obvyklých podmínek. 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Husova 7 s manž. D.  a J.L. za 

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

 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 11 v Přerově, Kojetínská 1828 

výjimečně na dobu určitou 6ti měsíců od podpisu nájemní smlouvy s paní V.V. 
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3146/78/5/2009 Dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby 
města Přerova - doplnění názvu organizace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Dodatek     
č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, se sídlem Přerov, 
Přerov I - Město, Kabelíkova 14a, IČ 49558854, dle důvodové zprávy. 

 

3147/78/5/2009 Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti 
veřejné služby mezi statutárním městem Přerov a Mateřskou školou Přerov, Komenského 25,              
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Komenského 25, IČ 62350153, jako poskytovatelem veřejné 
služby. 

 

3148/78/5/2009 Návrh pořadníku zájemců na poskytnutí bytu v domech zvláštního 
určení – domech s pečovatelskou službou v Přerově 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pořadník zájemců na poskytnutí bytu v domech 
zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v Přerově ( dále jen DPS ) na adrese: U Strhance 
13 - Na hrázi 32. 

 

3149/78/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí 
pozemku p.č.5297/2 ost.plocha-sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Přerov označené dle 
geometrického plánu č. 3705-118/2007 jako pozemky p.č.5297/122 o výměře 1 m2 , p.č. 5297/121       
o výměře 2m2, p.č. 5297/123 o výměře 2 m2 , p.č. 5297/124 o výměře  1 m2,  p.č. 5297/125 o výměře   
1 m2  a část pozemku p.č.  5300/1 ost.plocha-manipulační plocha v k.ú. Přerov  označeného dle 
geometrického plánu č.3705-118/2007 jako  díl "q" pozemku p.č. 5300/1  o výměře 0,09 m2. 

 

3150/78/6/2009 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 5307/85 ost. plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Přerov. 

 

3151/78/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova 

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

úplatný převod pozemků p.č.1299  ost. plocha o výměře 133 m2 a p.č. 1300 ost. plocha             
o výměře 2933 m2 , oba v k.ú. Henčlov. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem pozemků p.č. 1299 ost. plocha o výměře 

133 m2 a p.č. 1300 ost. plocha o výměře 2933 m2 , oba v k.ú. Henčlov. 
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3152/78/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5001, p.č. 4926/6, p.č. 
4969/1 a p.č. 4971/1 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 2593/65/6/2009 z 65. schůze konané dne 24.6.2009, kterým neschválila 

záměr statutárního města Přerova –  nájem částí pozemků v k.ú. Přerov p.č. 5001 ost.pl.           
o výměře 1 m2, p.č. 4926/6 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4969/1 ost.pl. o výměře 1 m2 a  p.č. 
4971/1 ost.pl. o výměře 1 m2 vše v k.ú. Přerov 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova  -  nájem částí pozemků v k.ú. Přerov p.č. 5001 

ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4926/6 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4969/1 ost.pl. o výměře 1 m2        
a  p.č. 4971/1 ost.pl. o výměře 1 m2 vše v k.ú. Přerov 

 

3153/78/6/2009 Záměr statutárního města Přerova úplatný převod nemovitých věcí      
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 549/1, p.č. 549/2, 
p.č. 549/3 vše v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný  převod 
pozemku p.č. 549/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2, p.č. 549/2  zahrada  o výměře       
1118 m2 , p.č. 549/3 ostatní plocha  jiná plocha o výměře  273 m2   vše v k.ú. Henčlov. 

 

3154/78/6/2009 Záměr statutárního města Přerova nájem nemovitých věcí  v majetku  
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2639/9 a části pozemku p.č. 
2639/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem  pozemku p.č. 
2639/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 a části pozemku p.č. 2639/1 ost. pl.  v k.ú. Přerov. 
 

 

3155/78/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku  p.č. st.120 a objektu občanské 
vybavenosti bez č.p. na pozemku p.č. 120, pozemku p.č. st. 122  a 
objektu občanské vybavenosti č.p. 95, na  pozemku p.č st. 122, 
pozemku p.č. st. 123,  pozemku p.č. st. 124 a  objektu občanské 
vybavenosti na pozemku p.č. st.124 , pozemku p.č. st. 125 a objektu  
občanské vybavenosti bez č.p. na pozemku p.č. 125, pozemku p.č. 253/1 
ost. pl. a  pozemku p.č. 253/14 zahrada vše v k.ú. Pavlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí  - pozemků p.č.st.120  zast.pl. o výměře 
255 m2  a objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st.120, pozemku p.č.st.122 
zast.pl. o výměře 910 m2 a objektu občanské vybavenosti č.p. 95 na pozemku p.č.st.122, pozemku 
p.č.st.123 zast.pl. o výměře 56 m2, pozemku p.č. st.124 zast.pl. o výměře 1.597 m2 a objektu občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st.124, pozemku p.č. st.125  zast.pl. o výměře 230 m2            
a objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st.125, pozemku p.č. 253/1 ostatní 
plocha o výměře 40.459 m2 a pozemku p.č.253/14 zahrada o výměře 19.562  m2 vše v k.ú. Pavlovice   
u Přerova. 
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3156/78/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 151 v k.ú. 
Žeravice 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova výpůjčku části pozemku p.č. 151  ost.pl. o výměře 

170 m2 v k.ú. Žeravice.  
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova výpůjčku části pozemku p.č. 151  ost.pl. o výměře 

50 m2 v k.ú. Žeravice.  
 
3. schvaluje záměr statutárního města Přerova nájem části pozemku p.č. 151 ost.pl. o výměře    

45 m2 v k.ú. Žeravice. 
 

3157/78/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části 
pozemku p.č. 649/11 a pozemku p.č. 684/13 oba v k.ú. Kozlovice u Př. 
za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých 
věcí – části pozemku p.č. 649/11 ost.pl. o výměře cca  90  m2 a pozemku p.č. 684/13 ost.pl. o výměře 
233 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Př. ve vlastnictví společnosti ADVISER s.r.o., se sídlem Přerov, 
Seifertova 2834/33, IČ: 25819895, za část pozemku p.č. 2579 trvalý travní porost o výměře cca       
1900  m2  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

 

3158/78/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
snížení přirážky ke kupní ceně bytové jednotky č. 2524/3 v objektu 
bydlení č.p. 2523, č.p. 2524, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
na pozemcích p.č. 5745/6, p.č. 5745/7, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit snížení 
přirážky ke kupní ceně bytové jednotky č. 2524/3 v objektu bydlení č.p. 2523, č.p. 2524, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/6, p.č. 5745/7 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
IV/6, 7) pro stávající nájemce, manžele R. a J.Z., z celkové výše 73.145,- Kč o částku 62.500,- Kč, 
vynaloženou nájemci na rekonstrukci koupelny, WC a zařizovacích předmětů, t.j. na přirážku ve výši 
10.645,- Kč. 

 

3159/78/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 602/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na část pozemku p.č. 602/1 
ost. plocha v k.ú. Újezdec u Přerova o výměře 65 m2 mezi  statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a  F.T. jako nájemcem. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude 
parkování osobních automobilů pro zaměstnance. 
Výše úhrady za nájem bude činit 9 750,- Kč/rok, tj. 150,- Kč/m2  - dle vnitřního předpisu č. 7/09. 

 

3160/78/6/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 5196/1 ostatní plocha v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 
5196/1, ostatní plocha o výměře 7 m2, v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a panem J.B. jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let s 
účinností od 1. 1. 2010  a s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Roční nájemné je stanoveno dohodou ve výši 
2.450,- Kč/rok (tj. 350,- Kč/m2/rok).  
Účelem nájmu je umístění novinového stánku. 

 

3161/78/6/2009 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 schvaluje uzavření 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 společností EXUN TEAM s.r.o., se sídlem: 
Přerov I - Město, Velká Dlážka 1203/14, PSČ 750 02, IČ: 28604211, jako nájemcem. Nájemní 
smlouva bude uzavřena s účinností od 29. 12. 2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Výše nájemného činí 180.000,- Kč/rok.  
Účelem nájmu je využití prostor pro solární studio s anticelulitidním programem, prodej produktů 
Aloe Vera, dále jako kancelář a skladové prostory. 

 

3162/78/6/2009 Nájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 2610, 
Klivarova 1, Přerov 

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

v objektu bytový dům č.p. 2610, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
2424/2 v k.ú. Přerov o výměře 65,90 m2 uzavřené dne 5. 6. 1991 mezi Bytovým podnikem 
města Přerova (nyní Domovní správou města Přerova), jako pronajímatelem a paní Zdenou 
Hausnerovou, bytem: Veselíčko, Lazníky č. 159, IČ: 18450199, jako nájemcem. Nájemní 
smlouva bude skončena dohodou ke dni 31. 1. 2010. 

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

č.p. 2610, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov        
o výměře 65,90 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 (cena včetně DPH 19 %). 

 

3163/78/6/2009 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 uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku p.č. 356/1 
orná půda o výměře 2075 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova mezi statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem) a panem P.S. (jako nájemcem). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 
30.9.2010, k  zemědělským účelům.  
Roční nájem bude činit 234,- Kč, t.j. 0,113 Kč/m2. 
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3164/78/6/2009 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. ruší své usnesení č.2983/74/6/2009, bod 1, ze 74. schůze konané dne 21.10.2009, kterým 

schválila 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. ruší své usnesení č. 2983/74/6/2009, bod 2. ze 74. schůze konané dne 21.10.2009, kterým 

schválila 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. 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  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.- 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 určitou 10 let, s výpovědní lhůtou 3 
měsíce.  Nájemné bude činit celkem 285.832,- Kč/rok s tím, že do nájemného bude započítána 
částka prokazatelně a účelně nájemcem vynaložených nákladů na rekonstrukci veřejných WC 
a sprch v budově č.p. 3161 ve výši max. 782.023,- Kč a  na vybudování přístupové rampy pro 
imobilní občany k budově č.p. 3161 ve výši max. 78.896,- Kč.  Účelem nájmu budovy č.p. 
3160 je provoz restaurace a občerstvení, účelem nájmu budovy č.p. 3161 je provoz veřejných 
WC, sprch a šaten. Účelem nájmu budovy č.p. 3163 je provoz půjčovny lodiček a sportovního 
náčiní. Účelem nájmu části pozemku p.č. 4811 je zřízení předzahrádky s občerstvením. 
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. 

 
4. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 4815 zast.pl. o výměře 123 m2, 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 
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uzavřena na dobu určitou 10 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky je užívání 
pozemků pod pronajatými stavbami. 

 

3165/78/6/2009 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 schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov, jako pronajímatelem a paní Zdeňkou Dohnalovou, IČ: 41388640, s místem podnikání 
Kopaniny 497/14,750 02 Přerov I - Město, jako nájemcem na nájem nebytových prostor v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 829 příslušném k části obce Přerov I - Město na pozemku p.č. 1981/16        
v k.ú. Přerov, o celkové výměře 63,82 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou             
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 50.000,- Kč/rok (dle nabídky ve výběrovém 
řízení). Účelem nájmu je prodejna uměleckých řemesel. 

 

3166/78/6/2009 Nájem nebytového prostoru ve vlastnictví statutárního města Přerova 
- prodejna PNS a tabáku ve stavbě občanského vybavení bez čp/če 
postavené na pozemku p.č. 2883/28 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy ze dne   
30. 7. 2008 na nájem nebytového prostoru (prodejna PNS a tabáku) o výměře 20,93 m2 ve stavbě 
občanského vybavení bez čp/če postavené na pozemku p.č. 2883/28 v k.ú. Přerov mezi statutárním 
městem Přerov jako pronajímatelem a PhDr. F.K., CSc. jako nájemcem. Nájemní smlouva bude 
ukončena dohodou ke dni 31. 12. 2009. 

 

3167/78/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - pozemku p.č. 
2680/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným  z věcného břemene a ČEZ, 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 27232425  jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene. 
 Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit přeložku  
kabelového vedení  NN spojeném s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby  přes 
pozemek p.č.  2680/1 ost. plocha  v k.ú. Přerov ve prospěch budoucího oprávněného z věcného 
břemene.  Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým 
posudkem, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. 
 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene na výše uvedeném pozemku a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek za vklad 
smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

3168/78/6/2009 Zřízení věcného břemene k nemovitosti ve vlastnictví statutárního 
města Přerova –pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Předmostí – změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 2297/56/8/2009, kterým Rada města 
Přerova na své 56. schůzi konané dne 25.3.2009 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné 
telekomunikační sítě k tíži pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Předmostí ve prospěch pozemku p.č. 1034 v k.ú. 
Kokory s tím, že smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemku p.č. 
581/1 v k.ú. Předmostí jako povinným z věcného břemene, společností SELF servis, spol. s r.o.,        
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IČ 18826016, se sídlem Brno - Vinohrady, Pálavské náměstí 11, společností SITEL, spol. s r.o.,        
IČ 44797320, se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, společností České Radiokomunikace a.s.,               
IČ 27444902, se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144 a společností GTS NOVERA a.s.,      
IČ 61058904, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, spoluvlastníky pozemku p.č. 1034 v k.ú. 
Kokory jako oprávněnými z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390,           
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, jako investorem, tak, že namísto se společností GTS NOVERA 
a.s., IČ 61058904, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, bude smlouva o zřízení věcného 
břemene uzavřena se společností GTS NOVERA s.r.o., IČ 28492170, se sídlem Praha 3, Žižkov, 
Přemyslovská 2845/43. V jiném se text usnesení nemění. 

 

3169/78/6/2009 Dodatek č. 1 ke smlouvě o vykonávání sjednaných činností a mandátní 
smlouva mezi statutárním městem Přerov a společností Technické 
služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, 
Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02 

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

29.9.2009 mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, 
s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, kterým           
se mění příloha č. 1 smlouvy (Náplň činností dle smlouvy) tak, že se text: 

 
„9. správa a údržba lesního majetku 
  - správa a hospodaření v NPR Žebračka dle LHP a pokynu Agentury ochrany přírody Olomouc 
  - správa a hospodaření polesí Svrčov – dle LHP 
  - údržba mostků, dopravního značení, závor“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„9. správa a údržba lesního majetku 
 - správa a hospodaření v NPR Žebračka dle LHP a pokynu Agentury ochrany přírody Olomouc 
 - správa a hospodaření polesí Svrčov – dle LHP 
 - údržba mostků, dopravního značení, závor 
 
vyjma následujících činností spojených s provozováním těžební činnosti v polesí Svrčov: 
- vyznačení těžby (nahodilá kůrovcová, živelná, předmýtní úmyslná/výchovná (probírky), mýtní 
obnovní (paseka) 
 - těžba dříví na lokalitě P (pařez) – motorová pila nebo harwestorový uzel 
 - příjem dřevní hmoty (změření jednotlivých vyrobených kusů a následná evidence) 
 - přibližování dříví na lokalitu OM (odvozní místo) – koně, traktor, vyvážecí souprava.“ 
 
Dodatkem č. 1 se dále stanovuje odměna společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.               
za vykonávání činností, které jsou předmětem smlouvy o vykonávání sjednaných činností, v době      
od 1.1.2010 do 31.3.2010 ve výši 18.019.500,-Kč (včetně DPH), která se rovná výši nákladů 
spojených s vykonáváním sjednaných činností včetně přiměřeného zisku. Výše uvedená cena je 
rámcově a nezávazně členěna následujícím způsobem (částky včetně DPH): 
 
a) útulek pro zvířata                                                                350.000,-Kč,  
b) lesní majetek                                                                     195.000,-Kč, 
c) komunikace a čištění města                                          4.700.000,-Kč, 
d) vodárenská zařízení                                                               80.000,-Kč, 
e) veřejné osvětlení                                                                        1.999.500,-Kč, 
f) správa hřbitova, veřejná zeleň, místní části,  Žebračka, park Michalov                        5.067.800,-Kč, 
g) správa Laguny a skateparku                                                                                             207.000,-Kč, 
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h) provozování systému nakládání s komunálním odpadem                                             5.420.200,-Kč. 
 
2.  schvaluje uzavření mandátní smlouvy dle ust. § 566 zákona č.513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Přerov jako mandantem         
a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – 
Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, jako mandatářem, jejímž obsahem bude závazek 
mandatáře zajišťovat pro mandanta následující činnosti spojené s provozováním těžební 
činnosti v polesí Svrčov: 

 
- vyznačení těžby (nahodilá kůrovcová, živelná, předmýtní úmyslná/výchovná (probírky),     
mýtní obnovní (paseka) 

 - těžba dříví na lokalitě P (pařez) – motorová pila nebo harwestorový uzel 
 - příjem dřevní hmoty (změření jednotlivých vyrobených kusů a následná evidence) 
 - přibližování dříví na lokalitu OM (odvozní místo) – koně, traktor, vyvážecí souprava 
 - uzavírání smluv o těžbě a expedici dříví. 
 

Součástí mandátní smlouvy bude rovněž závazek mandatáře vymáhat jménem mandanta 
pohledávky mandanta vzniklé na základě smluv o těžbě a expedici dříví. Za zajišťování činností bude 
mandatáři náležet odměna ve výši fakturovaných částek za těžbu a expedici dříví. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou, a to do doby než nabude účinnosti smlouva o vykonávání činností uzavřená 
mezi statutárním městem Přerov a vybraným uchazečem na základě zadání veřejné zakázky postupem 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem 
bude vykonávání činností spojených s provozováním těžební činnosti v polesí Svrčov. 

 

3170/78/6/2009 Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě mezi 
statutárním městem Přerov jako mandantem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o.,     
IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, jako mandatářem, ze dne 
30.6.2008, jejímž obsahem je závazek mandatáře zajišťovat pro mandanta činnosti spojené                   
s provozováním a správou veřejných pohřebišť v Přerově, Předmostí, Čekyni, Dluhonicích, 
Lověšicích, Henčlově a Penčicích,.kterým se doplňuje čl. II odst. 2, první odrážka o text „včetně 
podepisování výše uvedených právních úkonů“ a čl. II odst. 2 o odrážku „- vymáhání pohledávek za 
mandanta v souvislosti s výše uvedenými činnostmi.“ 
 
Dodatkem č. 1 se dále nahrazuje text čl. IV smlouvy následujícím textem: 
„Mandant se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit mandatáři odměnu ve výši 
sjednaných nájmů hrobových míst a služeb spojených s nájmem hrobových míst na veřejných 
pohřebištích, uvedených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že mandatářem vybrané částky 
nájemného a za služby spojené s nájmem hrobových míst budou odváděny mandantovi za každé 
čtvrtletí do patnáctého dne měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí. V téže lhůtě bude ze strany 
mandanta uhrazena mandatáři odměna na základě faktury, vystavené mandatářem.“ 
 

V jiném se text mandátní smlouvy nemění. 

 

3171/78/6/2009 Nájem veřejného prostranství - soudní spor 

Rada města Přerova po projednání schvaluje dohodu s paní M.H., paní V.L. a paní L.Z. o výši částky 
odpovídající případnému bezdůvodnému obohacení vzniklému statutárnímu městu Přerov z užívání 
pozemků p.č. 5215/26 a p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov za období březen 2007 až březen 2009 v 
jednotkové výši 18,42 Kč/m2 pro celý pozemek p.č. 5215/26 a část pozemku p.č. 5215/27, o výměře 
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898,10 m2 vše v k.ú. Přerov (veřejná zeleň) a 24,56 Kč/m2 pro část pozemku p.č. 5215/27, o výměře 
562,90 m2 v k.ú. Přerov (účelová komunikace). 

Tato dohoda bude předpokladem pro další postup v soudním sporu o zaplacení 80.280,- Kč                   
s příslušenstvím - bezdůvodné obohacení projednávané před Okresním soudem v Přerově pod č.j.:     
16 C 169/2009. 

 

3172/78/6/2009 Zadání veřejné zakázky na „Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel 
Statutárního města Přerova a jim zřízených organizací“ 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje zadání nadlimitní veřejné zakázky na „Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel 

Statutárního města Přerova a jim zřízených organizací“ a to v souladu se zákonem č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, formou otevřeného řízení, 

 
2.  schvaluje uzavření Dodatku k mandátní smlouvě s firmou JUSTITIA, s. r. o. k vykonání 

zadavatelské činnosti k veřejné zakázce „Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel 
Statutárního města Přerova a jim zřízených organizací“ (příloha č. 1), 

 
3.  schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel  

Statutárního města  Přerova a jim zřízených organizací“ (příloha č.2). 
 

 

3173/78/6/2009 Stanovení výše nájemného za hrobové místo a výše úhrady za služby 
spojené s nájmem 

Rada města Přerova po projednání schvaluje v souladu s § 20 písm. b) zákona č. 256/2001 Sb.,           
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění : 
 
a) výši nájemného za hrobové místo na veřejných pohřebištích provozovaných Statutárním 

městem Přerovem -  25,- Kč/ m2/rok, 
 
b) výši úhrady za služby spojené s nájmem  jednoho hrobového místa  -  120,- Kč/rok. 

 
Stanovená výše nájemného za hrobové místo a výše úhrady za služby spojené s nájmem, budou 
uplatňovány u nově uzavíraných nájemních smluv. 

 

3174/78/6/2009 Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova a dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na 
nájem movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova mezi 
statutárním městem Přerov a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 
3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a společností 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 
3165/17, PSČ 750 02, jako vypůjčitelem, ze dne 22.8.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
22.12.2008 a dodatku č. 2 ze dne 1.6.2009, kterým půjčitel přenechá do bezúplatného užívání 
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vypůjčiteli movité věci uvedené v důvodové zprávě a kterým se prodlužuje doba trvání 
výpůjčky do 31.12.2010. Součástí dodatku č. 3 bude harmonogram využití podia k pořádání 
oslav pořádaných půjčitelem pro období leden 2010 – prosinec 2010. V jiném se text smlouvy 
o výpůjčce nemění. 

 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nájem movitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova (tj. podia a 12 prodejních dřevěných stánků) mezi statutárním 
městem Přerov jako pronajímatelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o.,      
IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, jako nájemcem,      
ze dne 1.6.2009, kterým se prodlužuje doba trvání nájmu do 31.12.2010. V jiném se text 
nájemní smlouvy nemění. 

 

3175/78/7/2009 Nařízení města Přerova č. 3/2009, kterým se mění nařízení města 
Přerova č. 3/2002, tržní řád, ve znění nařízení  města  Přerova č. 
5/2002,   č. 5/2003,   č. 2/2004,   č. 2/2006 a č. 1/2008 

Rada města Přerova po projednání vydává nařízení města Přerova č.  3/2009, kterým se mění nařízení 
města Přerova č. 3/2002, tržní řád, ve znění nařízení města Přerova č. 5/2002, č. 5/2003, č. 2/2004,      
č. 2/2006 a č. 1/2008. 

 

3176/78/7/2009 Soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace 
MPR a MPZ za rok 2009   

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o podání přihlášky Statutárního města 
Přerova do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 
2009. 

 

3177/78/7/2009 Pověření k uzavírání smluv 

Rada města Přerova po projednání pověřuje v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, odbor finanční a odbor Kancelář 
primátora uzavíráním krátkodobých nájemních smluv v souvislosti s konáním kulturních, 
společenských, školicích a vzdělávacích akcí, pořádaných statutárním městem  Přerovem v roce 2010.  

 

3178/78/7/2009 Dodatek č. 1A ke Smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby - 
ODO 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1A ke Smlouvě č. 1602300104        
o závazku veřejné služby mezi Statutárním městem Přerov se sídlem Přerov, Bratrská 34, 750 11         
a společností Veolia Transport Morava a.s. IČ: 258 27 405, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 
Vítkovická 3133/5, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava, na dobu od 1.1.2010 do 31.12.2010. 
Dodatkem č. 1A se stanovuje výše úhrady prokazatelné ztráty k zajištění provozu ostatní dopravní 
obslužnosti v roce 2010 na částku v celkové výši Kč 5.385.000,-- Kč. 

 

3179/78/7/2009 Dodatek č. 1A ke Smlouvě o závazku veřejné služby - MHD 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1A ke Smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě mezi Statutárním městem Přerov se sídlem Přerov, Bratrská 34,   
750 11 a společností Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s., IČ: 362 49 840, se sídlem Nitrianska 
5, 917 02  Trnava, na dobu od 1.1.2010 do 31.12.2010.  
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Dodatkem č. 1A se stanovuje výše úhrady prokazatelné ztráty k zajištění dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou dopravou – městskou autobusovou dopravou na území statutárního města Přerova   
v roce 2010 na částku v celkové výši Kč 13.551.000,-- Kč. 

 

3180/78/7/2009 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerov  

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

 

3181/78/7/2009 Schválení Smlouvy o využívání sportovního zařízení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje Smlouvu o využívání sportovního zařízení č.02/2010/PA 
na pronájem nebytových prostor plaveckého areálu pro výcvik strážníků Městské policie Přerov. 

 

3182/78/7/2009 Ceny vstupného pro rok 2010 za služby poskytované na  plaveckém 
areálu v Přerově a na letním koupališti v Penčicích 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o cenách vstupného pro rok 2010           
za služby provozované akciovou společností Teplo Přerov a.s.  na plaveckém areálu v Přerově             
a na letním koupališti v Penčicích. 

 

V Přerově dne 16. prosince 2009 

 

 

 

 

 

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

 


