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USNESENÍ  z 84. schůze Rady města Přerova konané dne 31. března 2010 

 

3454/84/1/2010 Program 84. schůze Rady města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 84. schůze Rady města Přerova konané dne 31. března 2010 
 
2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze Rady města 

Přerova 
 

 

3455/84/2/2010 Informace z komisí a osadních výborů v místních částech 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace z komisí pro místní část Dluhonice, 
Henčlov, Újezdec, Předmostí, Penčice, Vinary a osadních výborů Kozlovice, Čekyně, Popovice. 
 

 

3456/84/3/2010 Realizace úspor energie – ZŠ Trávník, Přerov – schválení zadávacího 
řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

1. schvaluje zadání veřejné zakázky  provedení stavebních prací spočívajících v zateplení 
obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a nezbytné související stavební úpravy 
stávajících objektů komplexu budov základní školy na ul. Trávník v Přerově  v souladu            
s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) zjednodušeným 
podlimitním řízením. 

 
2. schvaluje  v souladu s ustanovením § 38 zákona výzvu ve zjednodušeném podlimitním řízení 
 
3. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace           

a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
Členové komise                 Náhradník komise  
Petr Pospíšil    Projektant Michal Pospíšil   Projektant 
Mgr. Marie Mifková  Provozovatel Mgr.Peter Gotthardt   Provozovatel 
Mgr. Elena Grambličková Zadavatel Mgr.Romana Pospíšilová Zadavatel 
p. Václav Zatloukal  Zadavatel p.Tomáš Ďurďa   Zadavatel 
dr.Josef Nekl    Zadavatel Ing. Michal Špalek  Zadavatel 
 

 

3457/84/3/2010 Realizace úspor energie – ZŠ Velká Dlážka, Přerov – schválení 
zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  provedení stavebních prací spočívajících v zateplení 

obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a nezbytné související stavební úpravy 
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stávajících objektů komplexu budov základní školy Velká Dlážka v Přerově  v souladu            
s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) zjednodušeným 
podlimitním řízením. 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením § 38 zákona výzvu ve zjednodušeném podlimitním řízení       
 
3. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace          

a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
Členové komise     Náhradník komise  
Michal Pospíšil   Projektant Petr Pospíšil   Projektant 
Mgr. Jarmil Vysloužil  Provozovatel p. Jaroslav Matěj  Provozovatel 
Bc. Ivo Kropáč   Zadavatel Mgr.Romana Pospíšilová Zadavatel 
Ing. Otakar Smejkal   Zadavatel Ing.arch. Vladimír Petroš Zadavatel 
p. Michal Zácha  Zadavatel Ing. Václav Kolář  Zadavatel 
 

 

3458/84/3/2010 Realizace úspor energie – ZŠ Hranická 13, Přerov – Předmostí – 
schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  provedení stavebních prací spočívajících v zateplení 

obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a nezbytné související stavební úpravy 
stávajících objektů komplexu budov základní školy J. A. Komenského v Přerově  v souladu      
s ustanovením § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) užším řízením 

 
2. schvaluje  v souladu s ustanovením § 28 zákona oznámení o zakázce 
 
3. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace           

a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
Členové komise    Náhradník komise  

Ing. Tomáš Grapl Projektant Ing. arch.František Lukáš Projektant 
Mgr. Vladimír Peška Provozovatel Mgr.Ivana Fikarová  Provozovatel 
Ing. Martin Kolařík Zadavatel Ing. Jiří Lajtoch   Zadavatel 
Mgr. Josef Kulíšek Zadavatel Ing. Jaroslav Čermák  Zadavatel 
Ing. Jiří Draška  Zadavatel Ing. arch. Vladimír Petroš Zadavatel 
 

 

3459/84/3/2010 Výkon trvalého technického dozoru investora na stavbě rekonstrukce 
autobusového nádraží (AN) v Přerově – schválení dodatku č. 1 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené 
mezi Statutárním městem Přerovem a společností Stavební a inženýrský servis s.r.o. Olomouc, 
Krapkova 4, 779 00 Olomouc, IČ 258 70 513 na realizaci výkonu trvalého technického dozoru 
investora na stavbě rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově.  
Původní cena plnění ve výši 999.600,- Kč vč. DPH se upravuje na 879.740,-Kč vč. DPH. 
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3460/84/3/2010 Výkon trvalého technického dozoru investora na stavbě rekonstrukce 
Tyršova mostu v Přerově – schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 

veškerých prací a služeb v rámci výkonu trvalého technického dozoru investora na stavbě 
rekonstrukce Tyršova mostu v Přerově. Nejvýhodnější nabídka byla předložena od společnosti 
Stavební a inženýrský servis s.r.o. se sídlem Krapkova 4,  779 00 Olomouc, IČ 258 70 513       
s nabídkovou cenou ve výši 930.000,- Kč bez DPH (1 116 000,- Kč vč. DPH). Na druhém 
pořadí byla vyhodnocena nabídka  společnosti KN PROJECT, Na Řádkách 2117/3, 789 01 
Zábřeh s nabídkovou cenou 1.000.000,- Kč a na třetím pořadí nabídka od společnosti NAPKO 
spol. s r.o., Jilemnického 29/46, 772 00 Olomouc s  nabídkovou cenou 1.200.000,- Kč. 

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

a inženýrský servis s.r.o. se sídlem Krapkova 4, 779 00 Olomouc, IČ 258 70 513 s nabídkovou 
cenou ve výši 930.000,- Kč bez DPH (1.116.000,- Kč vč. DPH). 

 
 

3461/84/3/2010 Vnější osobní výtah s parametry pro OsOSPaO Smetanova, Přerov – 
schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) z další účasti na veřejné zakázce na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných         
k úplnému předání a dokončení stavby vnějšího osobního výtahu s parametry pro OsOSPaO 
Smetanova 2015/7, Přerov dodavatele ZJS – Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 
41, 750 02 Přerov pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56, kdy nesplnil 
požadavek na doložení certifikátu na systém environmentálního managementu odpovídající 
požadavkům ČSN EN ISO 14001. 

 
2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 

veškerých prací a dodávek  nutných k úplnému předání a dokončení stavby vnějšího osobního 
výtahu s parametry pro OsOSPaO Smetanova 2015/7, Přerov. Nejvýhodnější nabídka byla 
předložena od společnosti PSS stavební společnost a.s., se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, 
IČ 277 69 585 s nabídkovou cenou ve výši 1.919.997,75 Kč bez DPH (2.303.997,30 Kč        
vč. DPH). Na druhém pořadí byla vyhodnocena nabídka  společnosti Středomoravské stavby 
s.r.o., Svépomoc I 2012/51, 750 02 Přerov s nabídkovou cenou 1.976.935,27 Kč. 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností 

společnosti PSS stavební společnost a.s., se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 
s nabídkovou cenou ve výši 1.919.997,75 Kč bez DPH (2.303.997,30 Kč vč. DPH). 

 
 

3462/84/3/2010 Obnova ohradní zdi  hřbitova, Přerov – schválení nejvhodnější 
nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) z další účasti na veřejné zakázce na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných         
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k úplnému předání a dokončení stavby nové ohradní zdi hřbitova v Přerově v úseku ul. 
Lančíkových v Přerově dodavatele ZJS – Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 41, 
750 02 Přerov, IČ286 11 942 pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56, 
odst. (4), kdy nesplnil požadavek na doložení certifikátu na systém environmentálního 
managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 14001. 

 
2. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) z další účasti na veřejné zakázce na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných         
k úplnému předání a dokončení stavby nové ohradní zdi hřbitova v Přerově v úseku ul. 
Lančíkových v Přerově dodavatele STAV consult, s.r.o., se Jožky Silného 2349/4, 767 01 
Kroměříž, IČ 253 21 030 pro nesplnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53, odst. 
(1), kdy nesplnil požadavek na doložení čestného prohlášení, že není veden v rejstříku osob     
se zákazem plnění veřejných zakázek (§53, odst.(1), písm. j.). 

 
3. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) z další účasti na veřejné zakázce na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných         
k úplnému předání a dokončení stavby nové ohradní zdi hřbitova v Přerově v úseku ul. 
Lančíkových v Přerově dodavatele Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, 750 02 
Přerov, IČ 496 89 053 pro nesplnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53, odst. (1), 
kdy nesplnil požadavek na doložení čestného prohlášení, že není veden v rejstříku osob          
se zákazem plnění veřejných zakázek (§53, odst.(1), písm. j.). 

 
4. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) z další účasti na veřejné zakázce na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných         
k úplnému předání a dokončení stavby nové ohradní zdi hřbitova v Přerově v úseku ul. 
Lančíkových v Přerově dodavatele STAVAREX PLUS s.r.o., Kojetínská 910/13, 750 02 
Přerov, IČ 27541169 pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56, kdy 
nesplnil požadavek na doložení seznamu provedených stavebních prací provedených 
dodavatelem (§56, odst. (3) ). 

 
5. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) z další účasti na veřejné zakázce na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných         
k úplnému předání a dokončení stavby nové ohradní zdi hřbitova v Přerově v úseku ul. 
Lančíkových v Přerově dodavatele ZAK PLUS stavba s.r.o., Brabansko 242/3, 750 02 Přerov, 
IČ 258 26 069  pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56, odst. (4) kdy 
nesplnil požadavek na doložení certifikátu na systém environmentálního managementu 
odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 14001. 

 
6. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) z další účasti na veřejné zakázce na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných         
k úplnému předání a dokončení stavby nové ohradní zdi hřbitova v Přerově v úseku ul. 
Lančíkových v Přerově dodavatele Průmyslové stavby „NADIR“ s.r.o., Tř. Čs. Armády 211, 
753 01 Hranice, IČ 252 74 546 pro nesplnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53, 
odst. (1), kdy nedoložil výpis z rejstříků trestů, nedoložil potvrzení příslušného finančního 
úřadu ve vztahu ke spotřební dani, neprokázal, že nemá nedoplatek na pojistném a penále        
na sociálním zabezpečení. Dále dodavatel neprokázal splnění ekonomického a finančního 
kvalifikačního předpokladu dle §55, odst.(1), kdy nedoložil pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění dodavatele za škodu způsobenou třetí osobě. Dodavatel neprokázal 
splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56, kdy nesplnil požadavek na doložení 
seznamu provedených stavebních prací provedených dodavatelem (§56, odst. (3) ) a nesplnil 
požadavek na doložení certifikátu na systém environmentálního managementu odpovídající 
požadavkům ČSN EN ISO 14001 a systému managementu jakosti odpovídající požadavku 
ČSN EN ISO řady 9001 (§ 56, odst. (4) ). 
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7. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky  na realizaci 
veškerých prací a dodávek  nutných k úplnému předání a dokončení stavby nové ohradní zdi 
hřbitova v Přerově v úseku ul. Lančíkových v Přerově. Nejvýhodnější nabídka byla předložena 
od společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová ul. 60, 620 00 Brno, IČ 480 35 599      
s nabídkovou cenou ve výši 3 296 855,- Kč bez DPH (3 956 226,- Kč vč. DPH). Na druhém 
pořadí byla vyhodnocena nabídka společnosti Stavební firma Müller s.r.o., Na Stráni 470/33, 
783 01 Olomouc Slavonín, IČ 258 99 121 s nabídkovou cenou 3 766 666,- Kč a na třetím 
pořadí nabídka od společnosti PSS Přerovská stavební a.s. Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 277 
69 585 s  nabídkovou cenou 4 578 968,77 Kč bez DPH. 

 
8. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností 

společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová ul. 60, 620 00 Brno, IČ 480 35 599           
s nabídkovou cenou ve výši 3 296 855,- Kč bez DPH (3 956 226,- Kč vč. DPH). 

 

3463/84/3/2010 Revitalizace zámeckého příkopu - smlouva s ČEZ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120020170 mezi 
statutárním městem Přerovem a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,  405 02 Děčín 4, IČ 27232425 
za předpokladu zajištění finančního krytí. 

 

3464/84/4/2010 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2009 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
a) schválit Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2009, včetně 

příloh a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku             
a souhlasit, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2009, a to bez 
výhrad, 

 
b) schválit rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem 

bylo k datu 31. 12. 2009 statutární město Přerov, dle návrhů uvedených v tomto materiálu,       
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,           
ve znění pozdějších předpisů, 

 
c) schválit vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje, 
 
d) schválit Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova                  

k 31.12. 2009. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
a) vzít na vědomí rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31. 12. 2009 dle přílohy č. 14, 
 
b) vzít na vědomí informaci o hospodaření společností Přerovská rozvojová, s. r. o. a BIOPLYN 

s. r. o.„v likvidaci“ dle přílohy č. 15. 
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3465/84/5/2010 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků 

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

 

3466/84/5/2010 Rozpočtové opatření č. 6 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu dle 

přílohy č. 1 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 130 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, IČ: 00842966, se sídlem Přerov, 
Komenského 29 na úpravy grafického ztvárnění podjezdu železniční trati v Předmostí v roce 
2010, za podmínky souhlasu vlastníka nemovitosti 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit následující úpravy rozpočtu dle 

přílohy č. 3 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 4. 
 

3467/84/5/2010 Rozpočtové opatření - investiční akce 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu dle přílohy. 

 

3468/84/5/2010 Rozpočtové opatření - investiční akce – dodatek 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu dle přílohy. 

 

3469/84/6/2010 Grantový program pro rok 2010 v oblasti sportu, sociální, kultury, 
zdravotnictví a volného času 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
1. schválit poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací v oblasti: 
a) „Sport“ 
 viz tabulky číslo 01 - 13 této důvodové zprávy v celkové výši 1 435 000,- Kč  
b) „Sociální“ 
 viz tabulky číslo 14 - 18 této důvodové zprávy v celkové výši    545 000,- Kč  
c) „Kultura“ 
 viz tabulky číslo 19 - 27 této důvodové zprávy v celkové výši    352 000,- Kč  
d) „Zdravotnictví“ 
 viz tabulky číslo 28 - 30 této důvodové zprávy v celkové výši    140 000,- Kč  
e) „Volný čas“ 
 viz tabulky číslo 31 - 37 této důvodové zprávy v celkové výši    150 000,- Kč  
2. neschválit poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, sociální, 

kultury, zdravotnictví a volného času, viz tabulky číslo 01 - 37 této důvodové zprávy, kde je    
u žadatelů pod sloupcem „Návrh pracovní skupiny“ uvedena nulová výše dotace. 
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3470/84/7/2010 Školní jídelna Přerov, Želatovská 8 – vzdání se pracovního místa 
ředitelky      

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky příspěvkové 
organizace Školní jídelna Přerov, Želatovská 8 paní Jarmily Slezákové ke dni 31. 7. 2010. 

 

3471/84/7/2010 Zařízení školního stravování – přímé náklady na vzdělávání pro rok 
2010      

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí rozsah financování 

samostatných zařízení školního stravování v rámci rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání 
pro rok 2010, přidělovaného krajům z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí důsledky spojené se 

zachováním samostatnosti zařízení školního stravování zřízených statutárním městem 
Přerovem do 31. 8. 2011 a schválit použití provozního příspěvku zřizovatele pro zařízení 
školního stravování zřízená statutárním městem Přerovem k dofinancování přímých nákladů 
na vzdělávání do 31. 8. 2011 nekrytých ze státního rozpočtu 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit sloučení příspěvkové organizace 

Školní jídelna Přerov, Želatovská 8, IČ: 60782307, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Želatovská 8 s příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 
30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30, s účinností               
od 1. 8. 2010 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit, že přejímající organizací příspěvkové 

organizace Školní jídelna Přerov, Želatovská 8, IČ: 60782307, se sídlem Přerov, Přerov I – 
Město, Želatovská 8 je příspěvková organizace Zařízení školního stravování Přerov, 
Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30,         
na kterou s účinností od 1. 8. 2010 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Školní jídelny 
Přerov, Želatovská 8 

 
5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30. Znění dodatku je přílohou č. 13 
důvodové zprávy. 

 
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit tajemníkovi Magistrátu města Přerova 

opětovně předložit orgánům města k  projednání financování samostatných zařízení školního 
stravování v rámci rozpočtu přímých nákladů pro rok 2011, přiděleného krajům z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 

 
           T: 4/2011 

 

3472/84/7/2010 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 - informace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informace k Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16. 

 

3473/84/7/2010 Školská rada při ZŠ U tenisu – doplnění zástupce zřizovatele 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 3370/82/5/2010 bod 2 z 82. schůze konané dne 3. března 2010 
 
2. jmenuje s účinností od 1. 4. 2010 do funkce člena školské rady při Základní škole Přerov,      

U tenisu 4, pana Ing. Zdeňka Kazílka. 
 

3474/84/7/2010 Vyjmutí pozemků z hospodaření Základní školy Přerov, U tenisu 4       
a Mateřské školy Přerov, U tenisu 2 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 3 k protokolu        

o předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi 
Městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, U tenisu 4, jehož 
předmětem je vyjmutí části pozemku p.č. 2680/1 ostatní plocha o výměře 301 m2 v k.ú. Přerov 
z hospodaření základní školy a s tím související snížení účetní hodnoty svěřeného pozemku 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 2 k protokolu        

o předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi 
Městem Přerov a příspěvkovou organizací Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, jehož 
předmětem je vyjmutí části pozemku p.č. 2680/1 ostatní plocha o výměře 87 m2 v k.ú. Přerov 
z hospodaření mateřské školy a s tím související snížení účetní hodnoty svěřeného pozemku. 

 
 

3475/84/7/2010 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při              
ZŠ Za mlýnem, ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle                         
a ZŠ Želatovská pro rok 2010  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2010 stanovení výše úhrad za užívání školních 
hřišť veřejností, svěřených Základní škole Přerov, Za mlýnem 1, Základní škole Přerov, Trávník 27, 
Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5, Základní škole Přerov, Svisle 13 a Základní škole Přerov, 
Želatovská 8, dle důvodové zprávy. 

 

3476/84/7/2010 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem   

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

 

3477/84/7/2010 Projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách mateřských 
škol zřízených statutárním městem Přerovem 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje pro školní rok 2010/2011 v mateřských školách zřízených statutárním městem 

Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě. Jednotlivé běžné třídy mateřských škol 
lze naplnit do počtu 25 dětí, s výjimkou: 

• Základní školy a Mateřské školy Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, kde lze v Předmostí 3 
třídy a na odloučeném pracovišti v Čekyni 1 třídu naplnit do počtu 26 dětí, 
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• Mateřské školy Píšťalka, Přerov, Máchova 8, kde lze na odloučeném pracovišti Na odpoledni 
16 naplnit 3 třídy do počtu 28 dětí, 

• Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, kde lze 2 třídy naplnit do počtu 26 dětí a na odloučeném 
pracovišti Jasínkova 4 lze naplnit 1 třídu do počtu 26 dětí a 2 třídy do počtu 28 dětí,  

• Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 26 dětí, 
• Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19, kde lze 3 třídy naplnit do počtu 27 dětí, 
 
2. schvaluje pro školní rok 2009/2010 a 2010/2011 v Mateřské škole Přerov, Kratochvílova 19, 

zřízené statutárním městem Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve speciální třídě        
s těžkým zdravotním postižením. Tuto třídu lze naplnit do počtu 10 dětí. 

 

3478/84/7/2010 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.6 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 36,  s  paní  H.F., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.9 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 36,  s  paní  E.M., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou  službou č. p. 404  v Přerově II - Předmostí, Tyršova   č.o. 68, s paní J.S. 
 

3479/84/8/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 191 v k.ú. 
Penčičky  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 
pozemku p.č. 191 ost.pl. o výměře cca 10 m2 v k.ú. Penčičky. 

 

3480/84/8/2010 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části 
pozemku p.č. 207/2 za část pozemku p.č. 207/5 oba v k.ú. Vinary u Př. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých 
věcí – části pozemku p.č. 207/2 o výměře cca 850 m2 v k.ú. Vinary u Př. ve vlastnictví statutárního 
města Přerova za část pozemku p.č. 207/5 o výměře cca 650 m2 v k.ú. Vinary u Přerova. 

 

3481/84/8/2010 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části 
pozemku p.č. 5176/13 za části pozemků p.č. 5166 a ZE-GP p.č.5165 vše 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu částí pozemků 
p.č. 5166 ost.pl. o výměře cca 200 m2 a pozemku ve zjednodušené evidenci-původ grafický příděl p.č. 
5165 o výměře cca 100 m2 vše k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za částí pozemku 
p.č. 5176/13 ost.pl. o výměře 690 m2  v k.ú. Přerov ve vlastnictví spol.Meopta-optika s.r.o., se sídlem 
Kabelíkova 1, Přerov IČ 47677023. 
 V rámci směnné smlouvy bude ukončen dohodou právní vztah založený smlouvou o budoucí 
darovací smlouvě uzavřenou dne 3.11.2006 mezi statutárním městem Přerov jako budoucím 
obdarovaným a spol.Meopta-optika s.r.o., se sídlem Kabelíkova 1, Přerov IČ 47677023. jako 
budoucím dárcem, jejímž předmětem je budoucí darování částí pozemků p.č. 5176/13 o výměře cca 
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800 m2 v k.ú. Přerov. 
 

3482/84/8/2010 Záměr statutárního města Přerova- nepeněžitý vklad movitých věcí      
v majetku statutárního města Přerova do základního kapitálu 
společnosti VaK Přerov a.s. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad movitých věcí v majetku statutárního města Přerova : 
1.  vodovod Čekyně - pořizovací cena 20.806.476,76 Kč - pod podmínkou udělení souhlasu 

Ministerstva zemědělství ČR 
2.  vodovod Penčice - pořizovací cena 12.455.767,50 Kč - pod podmínkou udělení souhlasu 

Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. 
3.  rozšíření vodovodu - Újezdec, ul. Spojovací - pořizovací cena 270.561,60 Kč 
4.  rozšíření vodovodu, Újezdec, ul .Přerovská - pořizovací cena 819.422,10 Kč 

do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, 
Šířava 21, IČ: 47674521 v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upisováním akcií. 
 

 

3483/84/8/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 24 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2498, 2499, 2500, 2501, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 5734/2, 
5734/3, 5734/4, 5734/5 vše v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 
Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 24 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2498, 2499, 2500, 2501, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5734/2, 5734/3, 5734/4, 5734/5, vše v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť I/17, 18, 19, 20) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu               
k bydlení č.p. 2498, 2499, 2500, 2501 a pozemcích p.č. 5734/2 o výměře 164 m², p.č. 5734/3 o výměře 
152 m², p.č. 5734/4 o výměře 152 m² a p.č. 5734/5 o výměře 151 m², t.j. pozemky o celkové výměře 
619 m², vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových 
jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových 
jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů          
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 

 

3484/84/8/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 7 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2006, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2136 v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 7 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2006, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 2136 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 8) a spoluvlastnických podílů            
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2006, pozemku p.č. 2136, zastavěná plocha a nádvoří           
o výměře 418 m², a pozemku p.č. 2135, ostatní plocha o výměře 296 m², vše v k.ú. Přerov, které          
k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova             
do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu             
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění.  
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Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 

3485/84/8/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 22 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 5734/14, 
5734/15, 5734/16, 5734/17 vše v k.ú. Přerov ve smyslu zákona                
č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 22 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť I/28, 29, 30, 31) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu               
k bydlení č.p. 2485, 2486, 2487, 2488 a pozemcích p.č. 5734/14 o výměře 152 m², p.č. 5734/15            
o výměře 152 m², p.č. 5734/16 o výměře 152 m² a p.č. 5734/17 o výměře 167 m², t.j. pozemky             
o celkové výměře 623 m², vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců 
těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace 
prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném 
znění.  
Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 

 

3486/84/8/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 2863, 2864, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku 
p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 
v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení       
č. 915/28/3/2010, schválené na 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 8.2.2010, kterým  
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schválilo úplatný převod 36 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2863, 2864, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku  p.č. 
2790/3 v k.ú. Přerov (Kozlovská 39, 41) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu      
k bydlení č.p. 2863, 2864 a pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných 
bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto 
bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 dané předlohy, 
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu dvou bytových jednotek – bytové 
jednotky č. 2863/14 a bytové jednotky č. 2863/15, kdy se původní znění přílohy: 
 
 

Jednotka  nájemce Velikost podílu Cena jednotky 
-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

Cena  
pozemku  
ve výši 30% 

Kupní cena 
celkem 
-dle varianty A/ 
-dle varianty B/ 

2863/14 2+1 H.M. 6147/294018 243.328 Kč 
364.993 Kč 

6.934 Kč 250.262 Kč 
371.927 Kč 

2863/15 3+1 Ing.Z.P. 8429/294018 330.215 Kč 
495.323 Kč 

9.508 Kč 339.723 Kč 
504.831 Kč 
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nahrazuje zněním: 
 
Jednotka  nájemce Celikost podílu Cena jednotky 

-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

Cena 
pozemku 
ve výši 30% 

Kupní cena 
celkem 
-dle varianty A( 
-dle varianty B/ 

2863/14 2+1 H.M. 6031/294018 239.662 Kč 
359.494 Kč 

6.803 Kč 246.465 Kč 
366.297 Kč 

2863/15 3+1 Ing. Z.P. 8545/294018 333.836 Kč 
500.753 Kč 

9.639 Kč 343.475 Kč 
510.392 Kč 

 
V částech netýkajících se dvou bytových jednotek – bytové jednotky č. 2863/14 a bytové jednotky 
č. 2863/15 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 

 

3487/84/8/2010 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov           
a společností Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem Přerov, Přerov      
I-M ěsto, nám. T.G.Masaryka 223/12 – převod budovy č.p. 735, 
příslušné k části obce Přerov I-M ěsto, postavené na pozemku p.č. 
3082/3 (Bayerova 5) a pozemku p.č. 3082/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek     
č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8.2.2010, kterou statutární město Přerov úplatně převedlo společnosti 
Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 223/12, 
nemovitosti označené jako budova objekt bydlení č.p. 735 na pozemku p.č. 3082/3 a na pozemku       
ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 3063, příslušné k části obce Přerov I-Město 
(Bayerova 5), pozemek p.č. 3082/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 364 m2 a pozemek               
ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 3063 o výměře 15 m2 vše  k.ú. Přerov, kterým 
dojde ke změně označení nemovitostí jako předmětu převodu na budovu č.p. 735, příslušnou k části 
obce Přerov I-Město, postavenou na pozemku p.č. 3082/3 a pozemek p.č. 3082/3 (zastavěná plocha      
a nádvoří) o výměře 379 m2 v k.ú. Přerov.  
V ostatním se text kupní smlouvy ze dne 8.2.2010 nemění. 

 

3488/84/8/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 234/2 v objektu k bydlení č.p. 234, 235, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1981/10       
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
1.  schválit  úplatný převod - doprodej bytové jednotky č. 234/2 v objektu k bydlení č.p. 234, 235, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1981/10 v k.ú. Přerov 
(Interbrigadistů 13, 15) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení za cenu 480.889,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 
1981/10 v k.ú. Přerov ve výši 488/21870 za cenu 13.341,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 494.230,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova 
č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, 
do vlastnictví stávajících nájemců, manželů F.a M.B., přičemž převod bude realizován v 
termínu do 31.7.2010. 

 
2.  neschválit  úplatný převod - doprodej bytové jednotky č. 234/2 v objektu k bydlení č.p. 234, 

235, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1981/10 v k.ú. Přerov 
(Interbrigadistů 13, 15) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení za sníženou cenu 436.659,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném 
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pozemku p.č. 1981/10 v k.ú. Přerov ve výši 488/21870 za cenu 13.341,- Kč, t.j. převod 
uvedených nemovitostí za celkovou cenu 450.000,- Kč, na základě žádosti o snížení 
nabídkové ceny, do vlastnictví stávajících nájemců, manželů F.a M.B., přičemž převod bude 
realizován v termínu do 31.7.2010. 

 

3489/84/8/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
odstoupení Statutárního města Přerova od smlouvy o převodu 
vlastnictví jednotky č. 2783/4 v objektu k bydlení č.p. 2781, 2782, 2783, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 4293/16      
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odstoupení 
Statutárního města Přerova od smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 2783/4 v objektu k bydlení 
č.p. 2781, 2782, 2783, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/16 v k.ú. 
Přerov (Sokolská 2, 4, 6) a spoluvlastnických podílů na společných částech domu a zastavěném 
pozemku p.č. 4293/16 v k.ú. Přerov ve výši 4022/205354, která byla uzavřena dne 18.12.2009             
s nájemkyní bytové jednotky, paní D.V. z důvodu neuhrazení kupní ceny ve výši 198.124,- Kč v 
termínu do 18.1.2010. 

 

3490/84/8/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 1586, 
příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 5307/75 v k.ú. 
Přerov 

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

v objektu občanské vybavenosti č.p. 1586, příslušném k části obce Přerov I-Město,                
na pozemku p.č. 5307/75 v k.ú. Přerov (bří Hovůrkových 10) uzavřené dne 29. 10. 2003,          
s účinností od 1. 1. 2004 mezi městem Přerov, jako pronajímatelem a Základní uměleckou 
školou Bedřicha Kozánka, Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Tř. 17. listopadu 2,                   
IČ: 47184442, jako nájemcem, ve znění dodatků č. 1 a 2. Nájemní smlouva bude skončena 
dohodou ke dni 30. 6. 2010. 

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

vybavenosti č.p. 1586, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5307/75         
v k.ú. Přerov (bří Hovůrkových 10) o celkové výměře 229,18 m2. 

 

3491/84/8/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - na částech pozemků p.č. 721, p.č. 722 a p.č. 702 oba v k.ú. 
Penčičky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívající v právu uložení kabelového vedení NN  a v právu vstupovat a vjíždět na zatížené 
pozemky v souvislosti s provozováním, opravami, údržbou, změnami či odstraňováním tohoto vedení. 
Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 721 ost.pl., p.č. 
722 ost.pl. a p.č. 702 ost.pl. oba v k.ú. Penčičky - jako budoucím povinným z věcného břemene            
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 včetně ochranného pásma a znaleckého 
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posudku povinnému z věcného břemene. 
 

3492/84/8/2010 Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 630/3 v majetku 
statutárního města Přerova v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného břemene na straně jedné a SMP Net, s.r.o.    
se sídlem Plynární 3 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
 Předmětem smlouvy bude právo umístit a provozovat plynárenské zařízení na pozemku p.č. 
630/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova, který je v majetku statutárního města Přerova, včetně ochranného 
pásma a s tím spojené omezení, spočívající v povinnosti strpět a umožnit budoucímu oprávněnému      
a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu     
a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění plynárenského zařízení dle geometrického plánu 
č. 571-553/2009. 
 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úhradu dle znaleckého posudku č. 1204-20/10 ve výši 45,- Kč za zřízení věcného břemene, navýšenou 
o příslušnou sazbu DPH.Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

 

3493/84/8/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku  statutárního města 
Přerova - na části pozemku p.č. 535 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 3070/76/6/2009 ze 76. schůze konané dne 
18.11.2009, kterým schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene práva 
uložení plynárenského zařízení NTL plynovodu včetně jeho součástí, příslušenství, opětných                
a vytyčovacích bodů a práva vstupu a vjezdu na zatížený pozemek za účelem oprav, údržby                 
a provozování plynovodu. Smlouva bude uzavřena mezi společností  SMP Net s.r.o., se sídlem 
Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 420/3, IČ: 27768961 (jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene) a statutárním městem Přerov vlastníkem pozemku p.č. 535 ost.pl. v k.ú. Přerov  (jako 
budoucím povinným z věcného břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Rozsah věcného břemene bude vyznačen                   
v geometrickém plánu, který bude vyhotoven po dokončení stavby. Smlouva o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena nejpozději do 1 roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému 
zařízení, do 30-ti dnů od doručení návrhu smlouvy, geometrického plánu popř. znaleckého posudku 
budoucímu povinnému z věcného břemene.  
Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně. 
 
a to tak, že text: 
 
"Věcné břemene bude zřízeno bezplatně." 
 
se nahrazuje textem: 
 
"Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu stanovenou na základě znaleckého posudku, 
navýšenou o příslušnou sazbu DPH." 

 

3494/84/8/2010 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky  elektrické energie 
pro Statutární město Přerov a jim zřízené  či založené organizace          
a společnosti 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zadání nadlimitní Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické 
energie pro Statutární město Přerov a jím zřízené či založené organizace a společnosti            
na období od 1.1.2011 do 31.12.2013. 

 
2. pověřuje vedoucího odboru majetku města uzavřením „Smlouvy o poskytování komplexního 

poradenského servisu a spolupráci pro vyhledání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele 
elektřiny“ se společností eCENTRE, a.s. Praha, pobočka Ostrava, ul. 30. dubna 635/35, 
Ostrava, v rámci níž bude: 

 a) zpracován audit současného stavu odběru el. energie pro Statutární město Přerov a  jím 
zřízené nebo založené organizace a společnosti. 

 b)  zpracována zadávací dokumentace veřejné zakázky a provedeno její zveřejnění a to     
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

c)  vytvořena elektronická aukční síň a provedeno dynamické porovnání nabídkových cen 
formou elektronické aukce. 

 

3495/84/9/2010 Zřízení odtahové služby na území statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provádění odtahů mezi statutárním 
městem Přerovem a Technickými službami města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na hrázi 
3165/17, Přerov, jejímž předmětem bude zajišťování odtahů silničních vozidel tvořících překážku 
provozu na pozemních komunikacích, zajišťování odtahů silničních vozidel v případě neuposlechnutí 
rozhodnutí silničního správního úřadu podle § 19 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů provozovatelem nebo držitelem silničního vozidla a dále 
zajišťování hlídání, uskladnění a výdeje odtažených silničních vozidel včetně vybírání ceny za úplný   
a započatý odtah a ceny za hlídání odtažených vozidel na určeném parkovišti, za podmínek uvedených 
v příloze tohoto materiálu Technickými službami města Přerova, s.r.o. Ve schvalované smlouvě Rada 
města Přerova zmocní Technické služby města Přerova, s.r.o. k výkonu práv a povinností vlastníka 
místní komunikace vyplývajících z ustanovení § 19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a z ustanovení § 45 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 361/2000 
Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů k místním komunikacím ve vlastnictví města,   
a to na dobu trvání schvalované smlouvy a způsobem uvedeným v příloze tohoto materiálu.   
Uvedená smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do 31. března 2011. 

 

3496/84/9/2010 Podněty a připomínky z jednání orgánů města  

Rada města Přerova po projednání  bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám vzneseným 
na 79. - 82. schůzi Rady města Přerova. 

 

3497/84/9/2010 Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s účastí města na projektu "Putování po historických 
sídlech" a bere na vědomí splnění podmínek tohoto projektu. 

 

3498/84/9/2010 Využití pódia na náměstí TGM – předvolební prezentace 

Rada města Přerova po projednání schvaluje využití pódia umístěného na náměstí T.G.Masaryka     
pro předvolební prezentaci kandidátů zaregistrovaných do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR a ukládá Technickým službám města Přerova, s.r.o. umožnit v době, kdy na pódiu neprobíhají jiné 
akce organizované městem nebo ve spolupráci s městem pronájem pódia těmto subjektům                   
za podmínek: doba trvání akce nepřesáhne 3 hodiny, bude provedena úhrada paušální částky ve výši 
3.000,-- Kč, akce se uskuteční  v termínu do 27.5.2010. 

 



 16 

3499/84/9/2010 Návrh smlouvy o partnerství s polským městem Ozimek, holandským 
městem Cuijk a ukrajinským městem Ivano-Frankivsk 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předložené 
návrhy Smlouvy o partnerství mezi polským městem Ozimek a statutárním městem Přerov, mezi 
holandským městem Cuijk a statutárním městem Přerovem, mezi ukrajinským městem Ivano-
Frankivsk a statutárním městem Přerovem. 

 

3500/84/9/2010 Schválení ceny pronájmu  

Rada města Přerova po projednání schvaluje výši nájmu nemovitého majetku:  
- Kulturního domu v Přerově-Dluhonicích ve výši 1 000,00 Kč / 1 rok, 
- Kulturního domu v Přerově-Vinarech ve výši 1 000,00 Kč / 1  rok, 
- Dělnického domu v Přerově-Lověšicích ve výši 1 000,00 Kč / 1 rok. 

 
 

3501/84/9/2010 Zapojení do projektu "Rozvoj profesních schopností sociálních 
pracovníků měst Střední Moravy" 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zapojení statutárního města Přerova do projektu "Rozvoj 
profesních schopností sociálních  pracovníků měst Střední Moravy", dle důvodové zprávy. 

 

V Přerově dne 31. března 2010 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                    Čestmír Hlavinka 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


