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USNESENÍ ze 79. schůze Rady města Přerova konané dne 13.1.2010 

 
 

3183/79/1/2010 Program 79. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 79. schůze Rady města Přerova konané dne 13. ledna 2010 
 
2. schvaluje pana Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze Rady 

města Přerova. 
 

3184/79/2/2010 Kontrola usnesení RM č. 3025/75/7/2009 – čištění komunikací I., II.      
a III. t řídy 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci ke kontrole usnesení Rady města 
Přerova  č. 3025/75/7/2009 ze  4.11.2009 - čištění komunikací I., II. a III. třídy. 

 

3185/79/2/2010 Kontrola usnesení - uzavření smluv o běžných účtech 

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

Přerov a Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, PSČ 115 03 Praha 1, IČ 48136450, 
 
2.  bere na vědomí informaci o uzavření dvou dodatků ke smlouvě o běžném účtu mezi 

statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 
114 07, IČ 45317054. 

 

3186/79/3/2010 Fasáda roku 2009 - 7. ročník ceny za realizaci čelní fasády udělované 
městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vyhlašuje 7. ročník ceny "Fasáda roku" za realizaci čelní fasády udělované městem Přerov 
 
2. pověřuje Odbor rozvoje zveřejněním podmínek 7. ročníku ceny "Fasáda roku" za realizaci 

čelní fasády udělované městem Přerov, a to na úředních deskách města Přerova,                      
na internetových stránkách města Přerova, v Kabelové televizi Přerov a.s. a v Přerovských 
listech 

 
3. pověřuje Odbor rozvoje realizací samotné soutěže 
 

 

3187/79/3/2010 Regulační plán Michalov - Žebračka – rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování územně plánovací dokumentace - 
´Regulační plán Michalov - Žebračka´. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka od a.s. 
STEMIO, J. Staši 165, Zlín - Malenovice, IČO 28203011 za nabídkovou cenu 346 500,- Kč 
bez DPH. 

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

Stemio a.s., J. Staši 165, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO 28203011, s nabídkovou cenou       
346 500,- Kč bez DPH. 

 

3188/79/3/2010 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 – Územní 
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  - Modernizace bytového fondu a regenerace veřejných 
prostranství v ul. Kojetínská a Husova, na pozemcích v katastrálním území Přerov ( dle důvodové 
zprávy a přílohy č.2 tohoto návrhu na usnesení ). 

 

3189/79/3/2010 Nové zastropení a přestřešení podchodu pod Tř. 17. listopadu                
v Přerově – schválení nejvhodnější nabídky 

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

o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci veškerých prací a dodávek nutných k úplnému 
dokončení a předání stavby nového zastropení a přestřešení podchodu pod Tř. 17. listopadu    
v Přerově. Nejvýhodnější nabídka  byla předložena od společnosti Středomoravské stavby 
s.r.o., Svépomoc 2012/51, 750 02 Přerov, IČ 496 89 053 s nabídkovou cenou 2 894 840,47 Kč 
(bez DPH) a s termínem plnění v délce 58 dnů. Na druhém pořadí se umístila společnost PSS 
Přerovská stavební a.s. Skopalova 7, 750 02 Přerov s nabídkovou cenou 3 389 521,37 Kč (bez 
DPH). Na třetím pořadí se umístila společnost PROFISTAV Přerov a.s., ul. 9.května 217,      
750 02 Přerov, s nabídkovou cenou 3 809 871,00 Kč (bez DPH). 

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

Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc 2012/51, 750 02 Přerov, IČ 496 89 053 s nabídkovou 
cenou 2 894 840,47 Kč (bez DPH). 

 

3190/79/3/2010 Cyklostezka Žebračka - smlouva o právu provést stavbu  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu cyklostezky     
v ulici Žebračka v Přerově na pozemcích p.č. 6752/1a p.č. 6752/32 vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 
společnosti EMOS spol. s r.o., uzavřené mezi statutárním městem Přerovem a společností EMOS spol. 
s r.o., se sídlem Šířava 295/17, 750 02  Přerov I - Město, IČ: 19014104. 
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3191/79/4/2010 Útulek pro zvířata - přijetí daru 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
od paní A.Č. v celkové výši 1 200,- Kč. 

 

3192/79/4/2010 Rozpočtové opatření č. 20 

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. 
 

3193/79/4/2010 Rozpočtové opatření č. 1 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 11  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

0,0 + 500,0 500,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3745 7  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

2 140,0 + 500,0 2 640,0 

 
 

3194/79/5/2010 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – smlouva o partnerství  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním 
příspěvkem mezi Základní školou a Mateřskou školou Brno, nám. 28. října 22, příspěvkovou 
organizací, IČ: 48512702, jako příjemcem a Základní školou Přerov, Boženy Němcové 16,                
IČ: 45180059, jako partnerem. Předmětem této smlouvy je úprava právního postavení smluvních 
stran, jejich úlohy, odpovědnosti, práva a povinnosti při realizaci projektu v oblasti inkluzivního 
vzdělávání.  
Souhlas je podmíněn tím, že se Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 finančně nepodílí            
na zajištění udržitelnosti předmětného projektu. Toto ujednání se sjedná ve výše uvedené smlouvě        
o partnerství. 

 

3195/79/5/2010 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.87/5 v domě Pod 
Skalkou 7 v Přerově – Předmostí s manželi Ing. H.B. a P.B. za podmínky uzavření dohody o zániku 
nájmu k doposud užívanému bytu a za podmínky, že případná koupě bytu č. 87/5 těmito nájemci by se 
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uskutečnila za cenu dle Vnitřního předpisu č. 25/07 a za současného odkupu pohledávky související s 
bytem,  a  to za cenu odpovídající 50%  její výše (bez příslušenství) v době odprodeje bytu. 

 

3196/79/5/2010 Pověření ke komplexnímu zajištění realizace jmenovitých akcí 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Domovní správu města Přerova, zastoupenou ředitelem 
Antonínem Čechákem, komplexním zajištěním realizace jmenovitých akcí schválených v rozpočtu 
organizace na rok 2010.  

 

3197/79/5/2010 Uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 
dárcem a občanským sdružením Babybox pro odložené děti - 
STATIM, na zřízení a provoz babyboxu v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a  občanským sdružením Babybox pro odložené děti - 
STATIM, se sídlem Praha 10, Hájek 88, PSČ 104 00, IČ 27006891, o poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 25 000,- Kč, na zřízení a provoz schránky pro odložené děti v Přerově, dle 
důvodové zprávy 

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

závazného ukazatele: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 11 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech 

500,0 + 25,0 525,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3599 15 Ostatní činnost ve zdravotnictví (babybox) 0,0 + 25,0 25,0 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 24 075,0 + 25,0 24 100,0 

 

3198/79/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4672/10 a  části 
pozemků p.č. 4672/1 p.č. 3473/1, vše  k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 4672/10 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 378 m2 a  části pozemků p.č. 4672/1 ost. plocha  o výměře 10 m2, p.č. 3473/1 ost. plocha       
o výměře 10 m2, vše v k.ú. Přerov. 
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3199/79/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 196 v k.ú. 
Penčice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
pozemku p.č. 196 zast.pl. o výměře 106 m2 v k.ú. Penčice. 

 

3200/79/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 2611, Klivarova 3, Přerov 

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

v objektu bytový dům č.p. 2611, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2424/2 v k.ú. Přerov o výměře 36,10 m2 uzavřené dne 17. 4. 1991 mezi Bytovým podnikem 
města Přerova (nyní Domovní správou města Přerova), jako pronajímatelem a paní Annou 
Konečnou, místo podnikání Přerov I – Město, Klivarova 2611/3, IČ: 14621711, jako 
nájemcem, ve znění dodatků č. 1 až č. 20. Nájemní smlouva bude skončena dohodou ke dni 
28. 2. 2010. 

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

dům č.p. 2611, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. 
Přerov, Klivarova 3, o výměře 36,10 m2. 

 

3201/79/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nebytových prostor            
v objektu k bydlení č.p. 832, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 4394/25 v k.ú. Přerov (Přerov, Bajákova 
18) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytových 
prostor v objektu k bydlení č.p. 832, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném                 
na pozemku p.č. 4394/25 v k.ú. Přerov o celkové výměře 190,86 m2 (hlavní místnosti o výměře      
73,81 m2 a vedlejší místnosti o výměře 84,73 m2, společné prostory s MŠ o výměře 32,32 m2)               
a vyhlášení výběrového řízení na nájem těchto prostor za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát 
v tisku Přerovský deník, MF DNES a na internetových stránkách statutárního města Přerova.  
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 240,- Kč (vč. DPH 20 %). 

 

3202/79/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu občanské 
vybavenosti  č.p. 785, příslušném k části obce Přerov I - Město,            
na pozemku p.č.  2883/44  a v objektu občanské vybavenosti bez č.p.     
a  č.ev., příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 
2883/45, vše v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytových 
prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 785, příslušném k části obce Přerov I - Město,                  
na pozemku p.č. 2883/44 v k.ú. Přerov o výměře 14,67 m2 (místnost č. 21, Svisle 2 - Městské jesle)      
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.   
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Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 240,- Kč (cena včetně DPH 20 %). 
 

3203/79/6/2010 Záměr statutárního města Přerova  – úplatný převod pozemků pod 
stavbami ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Stavebního bytového 
družstva Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova: 
 
k.ú.  Pozemek    výměra 
Přerov  6703/1  zast.pl. a nádvoří 681m2 
Přerov  6703/6  zast.pl. a nádvoří 208 m2 
Přerov  6705/4  zast.pl. a nádvoří 50 m2 
Předmostí  st.902   zast.pl. a nádvoří 1329m2 
Přerov  1019/2  zast.pl. a nádvoří 414 m2 
Přerov  1019/5  zast.pl. a nádvoří 410 m2 
Přerov  1032/12  zast.pl. a nádvoří 77 m2 
Přerov  2578/2  zast.pl. a nádvoří 994 m2 
Přerov  5196/9           zast.pl. a nádvoří 467 m2 
Přerov  5198/59 zast.pl. a nádvoří 180 m2 
Přerov  5198/60 zast.pl. a nádvoří 179 m2 
Přerov  5198/61 zast.pl. a nádvoří 179 m2 
Přerov  2487/39 zast.pl. a nádvoří 444 m2 
Přerov  5207/47 zast.pl. a nádvoří 34 m2 
Přerov  5207/49 zast.pl. a nádvoří 125 m2 
Přerov  5176/20 zast.pl. a nádvoří 17 m2 
Přerov  5176/22 zast.pl. a nádvoří 8 m2 
Přerov  5307/254 zast.pl. a nádvoří 16 m2 
Přerov  5307/129 zast.pl. a nádvoří 193 m2 
Přerov  5307/136 zast.pl. a nádvoří 644 m2 
Přerov  5307/241 zast.pl. a nádvoří 90 m2 
Přerov  4394/10 zast.pl. a nádvoří 473 m2 
Přerov  4394/12 zast.pl. a nádvoří 179 m2 
Přerov  4394/13 zast.pl. a nádvoří 179 m2 
Přerov  4394/14 zast.pl. a nádvoří 183 m2 
Přerov  4394/15 zast.pl. a nádvoří 230 m2 
Přerov  4394/16 zast.pl. a nádvoří 229 m2 
Přerov  4394/60 zast.pl. a nádvoří 6 m2 
Přerov  4394/61 zast.pl. a nádvoří 8 m2 
Přerov  4394/28 zast.pl. a nádvoří 376 m2 
Přerov  4394/40 zast.pl. a nádvoří 485 m2 
Přerov  4394/50 zast.pl. a nádvoří 375 m2 
Přerov  4394/52 zast.pl. a nádvoří 378 m2 
Přerov  5104/2  zast.pl. a nádvoří 371 m2 
Přerov  5104/3  zast.pl. a nádvoří 279 m2 
Přerov  5104/4  zast.pl. a nádvoří 349 m2 
Přerov  4672/9  zast.pl. a nádvoří 378 m2 
Přerov  6786/2  zast.pl. a nádvoří 998 m2 
Přerov  3686/2  zast.pl. a nádvoří 373 m2 
Přerov  3686/3  zast.pl. a nádvoří 483 m2 
Přerov  3642/2  zast.pl. a nádvoří 374 m2 
Přerov  3619/3  zast.pl. a nádvoří 482 m2 
Přerov  4293/22 zast.pl. a nádvoří 369 m2 
Přerov  4293/19 zast.pl. a nádvoří 374 m2 
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Přerov  4293/20 zast.pl. a nádvoří 371 m2 
Přerov  4293/21 zast.pl. a nádvoří 370 m2 
Přerov  4293/18 zast.pl. a nádvoří 372 m2 
Přerov  4927/2  zast.pl. a nádvoří 1 m2 
Přerov  480  zast.pl. a nádvoří 1133m2 
Přerov  560  zast.pl. a nádvoří 206 m2 
Přerov  561  zast.pl. a nádvoří 274 m2 
Přerov  562/1  zast.pl. a nádvoří 176 m2 
Přerov  562/2  zast.pl. a nádvoří 2 m2 
Přerov  552/2  zast.pl. a nádvoří 257 m2 
Přerov  75/30  zast.pl. a nádvoří 21 m2 
Přerov  75/29  zast.pl. a nádvoří 21 m2 
Přerov  75/28  zast.pl. a nádvoří 11 m2 
Přerov  99  zast.pl. a nádvoří 184 m2 
Přerov  1278  zast.pl. a nádvoří 599 m2 
Přerov  2159  zast.pl. a nádvoří 312 m2 
Přerov  199/1  zast.pl. a nádvoří 388 m2 
Přerov  646/1  zast.pl. a nádvoří 378 m2 
Přerov  3111/1  zast.pl. a nádvoří 1201m2 
Přerov  3114/2  zast.pl. a nádvoří 349 m2 
Přerov  3126/3  zast.pl. a nádvoří 111 m2 
Přerov  3127/1  zast.pl. a nádvoří 117 m2 
Přerov  3130  zast.pl. a nádvoří 574 m2 
Přerov  3346/3  zast.pl. a nádvoří 204 m2 
Přerov  3346/4  zast.pl. a nádvoří 742 m2 

Přerov  2790/8  zast.pl. a nádvoří 270 m2 
Přerov  2790/7  zast.pl. a nádvoří 267 m2 
Přerov  1032/7  zast.pl. a nádvoří 252 m2 
Přerov  4394/51 zast.pl. a nádvoří 375 m2 
Přerov  část ZE-GP 3100   60 m2 
Přerov   část ZE-GP 3072   80 m2 
Přerov  část ZE-EN 3067/2   50 m2 
Přerov  část ZE-GP 3099/3   60 m2 

 

 

3204/79/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku  p.č. 3473/1 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 3473/1 ost. plocha 
v k.ú. Přerov o výměře cca 15 m2 do majetku vlastníků bytových jednotek, dle jejich 
spoluvlastnického podílu  na pozemku p.č. 3635 v k.ú. Přerov a na společných částech domu  č.p. 67, 
68, 69, příslušného k části obce Přerov I - Město a to následovně: 
     
 Č.jed.    Způsob využití              LV č.           Vlast. podíl 
 
67/1          byt                               13450            725/22392 
67/2          byt                               13450            519/22392 
67/3          byt                               13450            725/22392 
67/4          byt                               15778            519/22392 
67/5          byt                               15585             725/22392 
67/6          byt                               13450            519/22392 
67/7          byt                              13450            725/22392 
67/8          byt                              15691            519/22392 
67/9          byt                              13450            725/22392 
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67/10        byt                              13450            519/22392 
67/11        byt                              15582            725/22392 
67/12        byt                              13450            519/22392 
______________________________________________ 
 
68/1          byt                              13450            725/22392 
68/2          byt                              13450            519/22392 
68/3          byt                              13450            725/22392 
68/4          byt                              15404            519/22392 
68/5          byt                              15929            725/22392 
68/6          byt                              13450            519/22392 
68/7          byt                              16277           725/22392 
68/8          byt                              13450           519/22392 
68/9          byt                              15612           725/22392 
68/10        byt                              13450           519/22392 
68/11        byt                              15425           725/22392 
68/12        byt                               13450          519/22392 
_____________________________________________  
 
69/1          byt                               13450          725/22392 
69/2          byt                               13450          519/22392 
69/3          byt                               13450          725/22392 
69/4          byt                               13450          519/22392 
69/5         byt                                13450          725/22392 
69/6         byt                                13450          519/22392 
69/7         byt                                13450          725/22392 
69/8         byt                                13450          519/22392 
69/9         byt                                13450          725/22392 
69/10        byt                               13450          519/22392 
69/11        byt                               13450          725/22392 
69/12        byt                               13450          519/22392 
 
       Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení  geometrického plánu 
potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

3205/79/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku  p.č. 4394/42, části  pozemku p.č. 4394/1  v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha 
v k.ú.  Přerov   o výměře cca 20 m2 a pozemku p.č. 4394/42 zast. plocha a nádvoří o výměře 485 m2, 
vše v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu            
na společných částech domu č.p. 348,349, příslušného k části obce Přerov I – Město, a to následovně: 
 
Č.jed.    Způsob využití              LV č.           Vlast. podíl 
 
348/1      byt                                 7459             703/29517 
348/2      byt                                 7459             478/29517 
348/3      byt                                 7459             620/29517 
348/4      byt                                 7459             703/29517 
348/5      byt                                 7459             444/29517 
348/6      byt                                 16033           623/29517 
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348/7      byt                                 7459            695/29517 
348/8      byt                                 7459            481/29517 
348/9      byt                                 7459            625/29517 
348/10    byt                                 16045          693/29517 
348/11    byt                                 7459            442/29517 
348/12    byt                                 15647          628/29517 
348/13    byt                                 7459            711/29517 
348/14    byt                                 7459            442/29517 
348/15    byt                                 15865          610/29517 
348/16    byt                                 7459            703/29517 
348/17    byt                                 11303          452/29517 
348/18    byt                                 7459            622/29517 
348/19    byt                                 7459            718/29517 
348/20    byt                                 7459            455/29517 
348/21    byt                                 7459            623/29517 
348/22    byt                                 7459            706/29517 
348/23    byt                                 7459            452/29517 
348/24    byt                                 7459            648/29517 
_____________________________________________ 
 
349/1     byt                                  7459            701/29517 
349/2     byt                                  7459            490/29517 
349/3     byt                                  16032          711/29517 
349/4     byt                                  7459            701/29517 
349/5     byt                                  7459            492/29517 
349/6     byt                                  15939          710/29517 
349/7     byt                                  7459            718/29517 
349/8     byt                                   7459           492/29517 
349/9     byt                                   7459           702/29517 
349/10    byt                                  7459           702/29517 
349/11    byt                                  7459           491/29517 
349/12    byt                                  7459           702/29517 
349/13    byt                                  7459           702/29517 
349/14    byt                                  7459           491/29517 
349/15    byt                                  15244         702/29517 
349/16    byt                                  7459           742/29517 
349/17    byt                                  7459           491/29517 
349/18    byt                                  7459           700/29517 
349/19    byt                                  7459           700/29517 
349/20    byt                                  7459           494/29517 
349/21    byt                                  7459           705/29517 
349/22    byt                                  7459           701/29517 
349/23    byt                                  7459           490/29517 
349/24    byt                                  7459           710/29517 
 
       Na prodej  pozemku p.č. 4394/42 a části pozemku p.č. 4394/1  bude uzavřena smlouva o budoucí 
kupní smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena  po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení 
geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro 
stanovení ceny v místě a čase obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené                   
s převodem uhradí kupující. 

 

3206/79/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – pozemků  p.č. 4394/26, p.č. 4394/27 a  části  pozemku p.č. 
4394/1, vše  v k.ú. Přerov  
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha 
v k.ú.  Přerov  o výměře cca 20 m2 pozemku p.č. 4394/26 zast. plocha a nádvoří o výměře   376 m2, 
p.č. 4394/27 zast. plocha a nádvoří o výměře 376 m2, vše v k.ú. Přerov, do majetku vlastníků bytových 
jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p.491, 492, příslušného     
k části obce Přerov I - Město a to následovně: 
 
Č.jed.    Způsob využití              LV č.           Vlast. podíl 
 
491/1      byt                                 7177             716/22705 
491/2      byt                                 14756           714/22705 
491/3      byt                                 7177             716/22705 
491/4      byt                                 7177             539/22705 
491/5      byt                                 15982           716/22705 
491/6      byt                                 7177             714/22705 
491/7      byt                                 15859           716/22705 
491/8      byt                                 16123           714/22705 
491/9      byt                                 16091           716/22705 
491/10    byt                                 15966           714/22705 
491/11    byt                                 7177             716/22705 
491/12    byt                                 7177             714/22705 
491/13    byt                                 7177             716/22705 
491/14    byt                                 15867           714/22705 
491/15    byt                                 15971           716/22705 
491/16    byt                                 7177             714/22705 
491/17    byt                                 16029           716/22705 
491/18    byt                                 7177             714/22705 
491/19    byt                                 7177             716/22705 
491/20    byt                                 7177             714/22705 
491/21    byt                                 7177             716/22705 
491/22    byt                                 13710           714/22705 
491/23    byt                                 7177             716/22705 
491/24    byt                                 16115           714/22705 
491/25    byt                                 7177             716/22705 
491/26    byt                                 7177             714/22705 
491/27    byt                                 7177             716/22705 
491/28    byt                                 11978           714/22705 
491/29    byt                                 15413           716/22705 
491/30    byt                                 7177             714/22705 
491/31    byt                                 7177             716/22705 
491/32    byt                                 7177             714/22705 
_____________________________________________ 
 
492/1      byt                                  7176            716/22705 
492/2      byt                                  7176            714/22705 
492/3      byt                                  7176            714/22705 
492/4      byt                                  7176            541/22705 
492/5      byt                                  7176            716/22705 
492/6      byt                                  7176            714/22705 
492/7      byt                                  15866         714/22705 
492/8      byt                                  7176           716/22705 
492/9      byt                                  7176           716/22705 
492/10    byt                                  7176           714/22705 
492/11    byt                                  7176           714/22705 
492/12    byt                                  7176           716/22705 
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492/13    byt                                  7176           716/22705 
492/14    byt                                  7176           714/22705 
492/15    byt                                  7176           714/22705 
492/16    byt                                  7176           716/22705 
492/17    byt                                  7176           716/22705 
492/18    byt                                  7176           714/22705 
492/19    byt                                  7176           714/22705 
492/20    byt                                  7176           716/22705 
492/21    byt                                  7176           716/22705 
492/22    byt                                  7176           714/22705 
492/23    byt                                  7176           714/22705 
492/24    byt                                  7176           716/22705 
492/25    byt                                  7176           716/22705 
492/26    byt                                  7176           714/22705 
492/27    byt                                  7176           714/22705 
492/28    byt                                  7176           716/22705 
492/29    byt                                  7176           716/22705 
492/30    byt                                  15927         714/22705 
492/31    byt                                  7176           714/22705 
492/32    byt                                  7176           716/22705 
 
       Na prodej  pozemku p.č. 4394/26, p.č. 4394/27 a části pozemku p.č. 4394/1 bude uzavřena 
smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena  po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode 
dne doručení geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého 
posudku pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady 
spojené s převodem uhradí kupující. 

 

3207/79/6/2010 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 682 v k.ú. Penčičky a částí pozemků  p.č. 
497 a p.č. 503 oba v k.ú. Penčice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 
40a, IČ: 60609460 (jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím 
obdarovaným). Předmětem smlouvy bude darování části pozemku p.č. 682 o výměře cca 115 m2 v k.ú. 
Penčičky, části pozemku p.č. 497 o výměře cca 55 m2 v k.ú.Penčice a části pozemku p.č. 503               
o výměře cca 30 m2 v k.ú. Penčice. Uvedené části pozemků budou dotčeny stavbou „Propojení 
chodníkových tras u křižovatky ul. Tršická, Lipňanská, Přerov – místní část Penčice“, jejímž 
investorem bude statutární město Přerov.   
 Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od vydání kolaudačního souhlasu, jímž 
bude uvedená stavba kolaudována.  Budoucí obdarovaný se zavazuje doručit budoucímu dárci 
geometrický plán na oddělení částí pozemků dotčených stavbou potvrzený příslušným Katastrálním 
úřadem a to nejpozději do 6-ti měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba 
kolaudována. Budoucí obdarovaný se zavazuje písemně vyzvat budoucího dárce k uzavření darovací 
smlouvy nejpozději do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba kolaudována. 

 

3208/79/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví paní Drahomíry 
Roháčové – pozemek p.č. 1585, v k.ú. Žeravice, o výměře 5.308 m²       
do vlastnictví statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
kupní smlouvy, jejímž prostřednictvím dojde k převodu části pozemku p.č. 1585, v k.ú. Žeravice 
zastavěné příjezdovou komunikací ke skládce TKO Žeravice, o výměře cca 750 m² a části pozemku 
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p.č. 1585 v k.ú. Žeravice označené v Příloze tohoto materiálu jako část "A" o výměře cca 250 m²          
z vlastnictví paní D.R. do vlastnictví statutárního města Přerova, za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 431,76 Kč/m². Výkup bude realizován až po zanesení skutečného průběhu uvedené 
komunikace do katastru nemovitostí. 

 

3209/79/6/2010 Bezúplatný převod pozemku  p.č. 208/5  ost. pl. v k.ú. Kozlovice            
u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod pozemku p.č. 208/5 ostatní plocha,  ostatní komunikace o výměře  854 m2 v k.ú. Kozlovice       
u Přerova, z vlastnictví České republiky -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,           
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2,  IČ 59797111, do vlastnictví statutárního města Přerova  
za následujících podmínek: 
 
1. Nabyvatel se zavazuje o pozemek parcelu p.č.208/5 ostatní plocha ostatní komunikace             

v katastrálním  území Kozlovice u Přerova  řádně pečovat, užívat ji  pouze k účelům veřejně 
přístupné komunikace a veřejné zeleně v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména  ji 
nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude  k takovým 
účelům  pronajímat, současně prohlašuje , že předmětnou nemovitost  nepřevede třetí osobě,     
a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.   

 
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoliv z povinností dle předchozího odstavce, dohodly 

se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost  měla ke dni  účinů 
vkladu  vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. 
Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně. 

 
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty  

převodcem písemně vyzván.  
 
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, 

případně s jinými účelně vynaloženými  náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i  tyto náklady. 
 
5.  Převodce  je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené  v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda 

jsou  všechny omezující podmínky  ze strany  nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen   
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.    

 
6. Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku  během celé  lhůty stanovené v článku 

III. odst. 1 předat převodci  písemnou zprávu  o zachování a rozvoji aktivit, které jsou             
ve veřejném zájmu, k jehož zachování  se nabyvatel v této smlouvě zavázal.  Za porušení  
tohoto  závazku uhradí  nabyvatel převodci  pokutu ve výši 6 405,00 Kč. 
 

 

3210/79/6/2010 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor 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 souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v bytovém domě 
č.p. 190, č.p. 191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 o výměře 49,6 m2 
v k.ú. Přerov, Kozlovská 4 do podnájmu pro firmu Ing. Lubomír Januš, místem podnikání Bystřice 
pod Hostýnem, Mlýnská 40, IČ: 15215130, když nájemcem je paní Jitka Olejníčková, místem 
podnikání Přerov I - Město, Na hrázi 2085/22, IČ: 75877856. Účelem podnájmu je provozování 
prodejny s pečivem, potravinářským zbožím a doplňkovým sortimentem. 
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3211/79/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
nebytových prostor v budově č.p. 13 postavené na pozemku p.č. 4, Na 
vrchu 1 v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne           
25. 3. 2002 ve znění dodatků na nájem  nebytových prostor v budově č.p. 13, příslušné k části obce 
Přerov XIII - Penčice, postavené na pozemku p.č. 4, Na vrchu 1 o výměře 74,37 m2 v k.ú. Penčičky 
uzavřené mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova jako 
pronajímatelem a paní E.H. jako nájemcem.  
Dodatkem se mění původní výše nájemného 60.000,- Kč/rok na novou výši nájemného 30.000,- 
Kč/rok.  
Dodatkem se dále mění znění článku I. Předmět a účel nájmu nájemní smlouvy tak, že text: 
„Pronajímatel nebytového prostoru přenechává nájemci do užívání dále uvedené nebytové prostory       
v domě č.p. 13 v Penčičkách /pozemek p.č. 4/.“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
„Pronajímatel nebytového prostoru přenechává nájemci do užívání dále uvedené nebytové prostory      
v budově č.p. 13, příslušné k části obce Přerov XIII – Penčice, postavené na pozemku p.č. 3. v k.ú. 
Penčičky.“ 
 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

3212/79/6/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a Moravské pískovny a lomy, s.r.o., se sídlem Bělotín 168,                 
IČ 48399752, jako nájemcem na 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. 
Účelem nájmu bude využití pro potřeby stavebního dvora pro mezisklad materiálů (štěrků, zemin, 
kameniva, recyklátu ap.). 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, s výpovědní lhůtou  3 měsíce. Výše nájemného 
bude činit 76 650,- Kč/rok, tj. 25,- Kč/m2  - dle návrhu Komise pro záměry. 

 

3213/79/6/2010 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 5613 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 kabelové přípojky a spojky NN, pilíře SS 200, 
spojené s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemku v majetku 
statutárního města Přerova p.č. 5613 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 zaměřen rozsah věcného 
břemene 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. 
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3214/79/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. ZE-GP 1018/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene práva uložení kabelového vedení VN 22 kV, práva vstupu a vjezdu na zatížený pozemek      
za účelem provozování, oprav a údržby tohoto vedení. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním 
městem Přerov (jako budoucím povinným z věcného břemene) vlastníkem pozemku p.č. ZE-GP 
1018/1 v k.ú. Přerov a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 847/8,                 
IČ:  27232425 (jako budoucím oprávněným z věcného břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku (navýšenou           
o příslušnou sazbu DPH).  
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 90 dnů od doložení geometrického plánu           
s vyznačením rozsahu věcného břemene a znaleckého posudku povinnému z věcného břemene. 

 

3215/79/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – částech pozemků p.č. 180/3, p.č. 422, p.č. 433/1 a p.č. 441 vše 
v k.ú. Vinary u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene práva uložení kabelového vedení NN, práva vstupu a vjezdu na zatížené pozemky p.č. 180/3, 
p.č. 422, p.č. 433/1 a p.č. 441 vše v k.ú. Vinary u Přerova za účelem provozování, oprav a údržby 
tohoto vedení, zřízení věcného břemene práva umístění skříně SR 401 na zatíženém pozemku p.č. 422 
v k.ú. Vinary u Přerova a zřízení věcného břemene práva  umístění skříně SR508 na zatíženém  
pozemku p.č. 441 v k.ú. Vinary u Přerova. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov 
(jako budoucím povinným z věcného břemene) vlastníkem pozemků p.č. 180/3, p.č. 422, p.č. 433/1      
a p.č. 441 vše v k.ú. Vinary u Přerova a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 
847/8, IČ:  27232425 (jako budoucím oprávněným z věcného břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku (navýšenou           
o příslušnou sazbu DPH).  
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 90 dnů od doložení geometrického plánu          
s vyznačením rozsahu věcného břemene a znaleckého posudku povinnému z věcného břemene. 

 

3216/79/7/2010 Změna zakladatelské listiny společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I-M ěsto, Na hrázi 
3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
Zakladatelské listiny společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem 
Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, tak, že se v odstavci Za čtvrté Zakladatelské listiny 
nahrazuje text „Společnost má dva jednatele.“ textem „Společnost má jednoho jednatele.“ a text 
„Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně.“ textem „Jednatel jedná jménem společnosti 
samostatně.“  
 
V jiném se zakladatelská listina nemění. 

 

3217/79/7/2010 Koordinační dohoda s Policií České republiky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Koordinační dohodu mezi Policie České republiky, 
Krajské ředitelství Olomouckého kraje, územní odbor vnější služby Přerov zastoupené plk. JUDr. 
Josefem Drábkem a statutárním městem Přerov zastoupené primátorem Ing. Jiří Lajtochem. 
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3218/79/7/2010 Podněty a připomínky z jednání orgánů města 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace k  podnětům a připomínkám vzneseným 
na 75. - 78. schůzi Rady města Přerova. 

 

3219/79/7/2010 Pracovní skupina pro zabezpečení oslav roku 2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje rámcový program oslav roku 2010 
 
2.  schvaluje pracovní skupinu pro zabezpečení oslav ve složení:  
 předseda:    Ing. Jiří Lajtoch, primátor 
 členové:     Ing. Vladimír Čajka, vedoucí odboru majetku  
                     Bc. Ivo Kropáč, člen Rady města 
                     Rudolf Neuls, ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova  
                     Ing. Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora  
                     Mgr. Bohuslav Přidal, tiskový mluvčí  
                     Oldřiška Sedláčková, vedoucí odboru finančního  

Ing. František Simon, provozně technický náměstek Technických služeb 
města Přerova s.r.o. 

                     Ing. Lubomír Štukavec, vedoucí odboru dopravy  
                     Bc. Omar Teriaki, Městská policie  

organizační pracovník: Hana Růžičková 
 
3. schvaluje finanční spoluúčast statutárního města Přerova ve výši 50.000,-- Kč na mezinárodní 

nohejbalový turnaj trojic HONEMSEM . NOHEJBAL . PŘEROV – 3. ročník - Memoriál 
Pavla Holíka 2010, který se uskuteční dne 6. února 2010 a jehož bude město 
spolupořadatelem. 

 

3220/79/7/2010 Smlouva o vytvoření zvukově obrazového záznamu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření zvukově obrazového 
záznamu mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a společností Kabelová televize Přerov, 
a.s., se sídlem Přerov, U Bečvy 2883, IČ: 47672099 jako zhotovitelem na dobu určitou do 31.12.2010. 
Předmětem smlouvy bude výroba a odvysílání zpravodajských bloků včetně bloku sportovního, 
vyhotovení záznamu těchto programů a vysílání infotextu  zhotovitelem pro objednatele za celkovou 
odměnu ve výši 2.156.700,- Kč. 

 

3221/79/7/2010 Rozšíření redakční rady pro vydání knihy o přerovském zámku 

Rada města Přerova po projednání:  
 
1. schvaluje rozšíření redakční rady pro vydání knihy o přerovském zámku  
 
2.  jmenuje jejím členem Mgr. Radima Himmlera. 

 

V Přerově dne 13. ledna 2010 
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     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                 Ing. Jaroslav Čermák 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 


