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USNESENÍ z 87. schůze Rady města Přerova konané dne 4. května 2010 

 

3545/87/1/2010 Program 87. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 87. schůze Rady města Přerova konané dne 4. května 2010 
 
2. schvaluje Bc. Ivo Kropáče ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze Rady města Přerova. 

 

3546/87/2/2010 Kontrola plnění usnesení 3219/79/7/2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny pro zabezpečení oslav roku 2010, 
 
2. schvaluje zařazení akcí do rámcového programu oslav roku 2010 dle důvodové zprávy, 
 
3. schvaluje záměr na finanční spoluúčast města ve výši 10.000,-- Kč na vybudování pomníčku 

k uctění památky sestřeleného letce Milese ve Vinarech, 
 
4. schvaluje záměr na finanční spoluúčast města ve výši 50.000,-- Kč na 1. společenský večer 

Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v Městském domě v Přerově. 
 

3547/87/3/2010 Opatření obecné povahy 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. se neusnesla revokovat své usnesení pod číslem 3359/82/3/2010 projednané na schůzi Rady 

města Přerova dne 03.03.2010 ve věci vydání Opatření obecné povahy – Územní opatření       
o stavební uzávěře – Výjimku ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou 
“Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18 s železniční tratí Českých drah, mimo jiné               
i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK Předmostí “ pro stavbu administrativní budovy 
situovanou na pozemku parc.č. 4116/1 v katastrálním území Přerov a oplocení pozemků 
parc.č. 4116/1, 4116/2 a 4116/3 v katastrálním území Přerov. 

 
2. se neusnesla vydat Opatření obecné povahy – Územní opatření o stavební uzávěře – Výjimku 

ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou “Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18    
s železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK 
Předmostí “ pro stavbu administrativní budovy situovanou na pozemku parc.č. 4116/1             
v katastrálním území Přerov a oplocení pozemků parc.č. 4116/1, 4116/2 a 4116/3                    
v katastrálním území Přerov. 

 

3548/87/3/2010 Infrastruktura pro RD Kozlovice Na Zábraní - smlouva o právu 
provést stavbu na pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Infrastruktura pro RD Kozlovice -        

Na Zábraní" na pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Přerov ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem 
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Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111, jako vlastníkem pozemku, a statutárním 
městem Přerovem, jako stavebníkem. 

 
2. pověřuje Ing. Pavla Galu, vedoucího odboru rozvoje MMPr, podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu dle bodu 1 usnesení. 

Kontrolní termín: 31.5.2010 

 

3549/87/3/2010 Modernizace plaveckého areálu vč. technologií - Smlouva o partnerství 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi Statutárním městem 
Přerovem a společností Teplo,a.s., se sídlem Blahoslavova 7, Přerov, IČ 2539145 k projektu 
Modernizace plaveckého areálu vč.technologií v Přerově, který bude spolufinancován z prostředků 
Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. 

 

3550/87/3/2010 Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého 
kraje v roce 2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření Smlouvy  o poskytnutí dotace  dle ustanovení § 269 odst.  2 zákona          

č. 513/1991 Sb. obchodního  zákoníku, v  platném  znění  z rozpočtu Olomouckého kraje na 
projekt   Vavřinecké  hody 

 
2. schvaluje uzavření Smlouvy  o poskytnutí   dotace  dle ustanovení   § 269 odst.  2 zákona       

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění z rozpočtu Olomouckého kraje na 
projekt Vydání knihy  – publikace o přerovském zámku 

 
obě mezi  Statutárním městem Přerovem, se sídlem  Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ: 003 01 825,    
DIČ: CZ  003 01 825  a  Olomouckým krajem,  se sídlem  Jeremenkova  40a, 779 11 Olomouc,     IČ: 
606 09 460, DIČ: CZ 606 09 460. 

 

3551/87/3/2010 Smlouva č. 09028106 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 09028106 ze dne 25. 3. 2010          
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na akci "Zeleň v nové části hřbitova v Přerově" mezi Statutárním městem Přerovem a 
Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11. 

 

3552/87/3/2010 Fasáda roku 2009 - výsledky soutěže 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí výsledky 7. ročníku soutěže Fasáda roku dle 
důvodové zprávy. 

 

3553/87/3/2010 Studie proveditelnosti "Regenerace městského bloku, náměstí TGM     
v Přerově" - dodatek ke smlouvě o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o zhotovení studie 
proveditelnosti „Regenerace městského bloku, nám. TGM v Přerově“ mezi statutárním městem 
Přerovem a zhotovitelem projekční kanceláří Arch.Design s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno,           
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IČ: 25764314, DIČ: CZ25764314, kterým se navyšuje DPH na 20%. 
 

3554/87/3/2010 Změna garanta dokumentu Marketingový plán cestovního ruchu 
města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí změnu garanta dokumentu Marketingový plán cestovního ruchu města 

Přerova, a to z Odboru rozvoje na Kancelář primátora 
 
2. ukládá Odboru Kanceláře primátora zabývat se marketingovým plánem. 

Kontrolní termín: průběžně 

 

3555/87/3/2010 Technologické centrum ORP Přerov – pověření zadavatelskou činností 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje společnost CPS consulting, s.r.o., se sídlem Havanská 22/194, Praha 7,                  

IČ 273 91 566 komplexním zajištěním zadávacího řízení pro výběr zhotovitele veřejné 
zakázky na zřízení technologického centra ORP Přerov. 

 
2. schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi společností CPS consulting, s.r.o., se sídlem 

Havanská 22/194, Praha 7, IČ 273 91 566 a Statutárním městem Přerov na zajištění 
zadávacího řízení. 

 

3556/87/3/2010 Propoj silnic č II/150 a II/434 Přerov - II.etapa – schválení zadávacího 
řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky  na realizaci veškerých prací a služeb nutných                     

k vypracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a 
související inženýrskou činností na stavbu: Propoj silnic č II/150 a II/434 Přerov - II.etapa 
(MEOPTA), v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(zákon) veřejnou zakázkou malého rozsahu. 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 

  Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. Eprojekt s.r.o. Přerov 623 61 457 
2. PRINTES – ATELIER s.r.o. Přerov 253 91 089 

3. STAVING engineering. s.r.o. Prostějov 253 34 107 

 

3557/87/3/2010 Rozšíření skládky TKO Přerov - Žeravice II – 2.etapa – schválení 
zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky  na realizaci veškerých prací a služeb nutných k 

vypracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a 
související inženýrskou činností na stavbu: Rozšíření skládky TKO Přerov - Žeravice II – 
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2.etapa, v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) 
veřejnou zakázkou malého rozsahu. 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 

  Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. EkoINPROS spol. s r.o. Brno 005 47 522 
2. Projekce PSB a.s. Brno 255 00 139 
3. ASSPRO projekční a ing. činnost s.r.o. 455 34 772 
 

 

3558/87/3/2010 Realizace úspor energie – MŠ Optiky, Přerov – schválení zadávacího 
řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky  na provedení stavebních prací spočívajících v zateplení 

obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a nezbytné související stavební úpravy 
objektu MŠ Optiky  v Přerově, v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,               
o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou malého rozsahu. 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 

  Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. ZJS Zavadil Jaroslav, Přerov 488 24 372 
2. PROFISTAV Přerov a.s. Přerov 253 95 653 
3. Ekoinvest a.s. Přerov 428 66 669 

4. Středomoravské stavby s.r.o. Přerov 496 89 053 
5. STAVAREX PLUS s.r.o. 275 41 169 
 

 

3559/87/3/2010 Výměna výplní otvorů ZŠ Želatovská, Přerov – schválení zadávacího 
řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky  na realizaci veškerých prací a služeb nutných k realizaci 

výměny výplní otvorů v ZŠ Želatovská, Přerov, v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou malého rozsahu. 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 

  Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. A.O.P. s.r.o. Přerov 607 49 385 
2. DEC – PLAST OKNA s.r.o. Přerov 259 02 083 
3. VPO Přerov 290 01 765 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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3560/87/4/2010 MHD - držitelé Zlaté plakety  

Rada města Přerova po projednání se neusnesla poskytnout příspěvek dárcům krve-držitelům Zlaté 
Janského plakety s trvalým pobytem na území města Přerova na měsíční, čtvrtletní nebo roční         
(pro občany starší 70 let) jízdenku v městské dopravě osob. 

 

3561/87/4/2010 Rozpočtové opatření č. 9 

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

3562/87/4/2010 Rozpočtové opatření č. 9 - dodatek 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 3632 2111 7  Příjmy z poskytování služeb 
 a výrobků (hrobová místa) 

0,0 + 964,6 964,6 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

   Komunální služby a územní 
 rozvoj j. n. (komunální služby) 

74 055,9 + 964,6 75 020,5 

 

3563/87/4/2010 Žádost o finanční podporu – TS PULS 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr       
na poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerovem a subjektem TS PULS, občanské sdružení, Osmek 11,750 00  Přerov, 
IČ 70868514, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací tanečního muzikálu Pošli to dál. 

 

3564/87/5/2010 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

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

 

3565/87/5/2010 Zapojení statutárního města Přerova do Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace 
příslušníků romských lokalit 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zapojení statutárního města Přerova do vyhlášené výzvy č. 19, Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci oblasti podpory 3.2 - Podpora sociální 
integrace příslušníků romských lokalit. 
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2. ukládá odboru rozvoje ve spolupráci s odborem sociálních služeb a zdravotnictví připravit 
podklady ke zpracování žádosti na projekt. 

Kontrolní termín: 30.9.2010 

 

3566/87/5/2010 Návrh pořadníku zájemců na poskytnutí bytu v domech zvláštního 
určení – domech s pečovatelskou službou v Přerově 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pořadník zájemců na poskytnutí bytu v domech 
zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v Přerově ( dále jen DPS ) na adrese: U Žebračky 
18, Tyršova 68. 

 

3567/87/5/2010 Pověření ke komplexnímu zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
na výměnu oken a dveří 

Rada města Přerova po projednání pověřuje příspěvkovou organizaci Sociální  služby   města  
Přerova, p.o., se sídlem Kabelíkova 14a, Přerov I-Město, 750 02, IČ 49558854, ke komplexnímu 
zajištění veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřním  předpisem č. 18/07 „Zásady postupu 
při zadávání veřejných  zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“, a to na  výměnu oken a dveří 
v objektu Městských jeslí, Svisle 2, Přerov. 

Kontrolní termín: červenec - srpen 2010 
 

3568/87/6/2010 Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých  věcí                 
v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu pozemku p.č. 
6802 orná půda o výměře 63 m2 a část pozemku p.č. 6840 ve zjednodušené evidenci, původ grafický 
příděl o výměře cca 120 m2, oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek 
p.č. 485 ZE-PK v k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví České republiky –Pozemkový   fond  České 
republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČ 45797072. 

 

3569/87/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 17/1 ost. plocha, ost.komunikace o výměře 11,3 m2  v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

3570/87/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice   
u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 455/2 ovocný sad o výměře 248 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

3571/87/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 301/1         
v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. ruší své usnesení č. 2909/72/6/2009, ze 72. schůze konané dne 7.10.2009, kterým schválila 
záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemku p.č. 301/1 orná půda – dle 
geometrického plánu č. 342-64/2009 označené novým p.č. 301/1 o výměře 1188 m2 a  p.č. 
301/2 o výměře 1189 m2 v k.ú. Henčlov a vyhlášení výběrového řízení na prodej těchto částí 
pozemků za účelem výstavby rodinných domů za podmínek uvedených v důvodové zprávě dle 
varianty II. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 301/1 orná 

půda – dle geometrického plánu č. 342-64/2009 označené novým p.č. 301/2 o výměře 1189 m2 

v k.ú. Henčlov 
 

3572/87/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. 
Předmostí  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 473/1 ost.pl.  o výměře cca 260 m2     
v k.ú. Předmostí 

 

3573/87/6/2010 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 5207/1     
v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých  věcí  -  části  pozemku p.č. 5207/1, ost. plocha o  výměře cca 25 m2 v k.ú. Přerov             
z majetku statutárního města Přerova. 

 

3574/87/6/2010 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 5207/1     
v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých  věcí  -  části  pozemku p.č. 5207/1, ost. plocha o  výměře cca 25 m2 v k.ú. Přerov             
z majetku statutárního města Přerova. 

 

3575/87/6/2010 Záměr statutárního  města Přerova –  úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku  statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 1589 ZE-GP  
v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých  věcí- pozemku p.č.1589 ZE-GP  o výměře 29 m2 v k.ú. Přerov, do majetku statutárního 
města Přerova. 

 

3576/87/6/2010 Záměr statutárního  města Přerova –  úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku  statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 1594 ZE-GP  
v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých  věcí - pozemku p.č.1594 ZE-GP  o výměře 13 m2 v k.ú. Přerov, do majetku statutárního 
města Přerova. 
__________________________________________________________________________________ 
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3577/87/6/2010 Záměr statutárního  města Přerova –  nájem nemovitých věcí               
v majetku  statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 6577/260 a části 
pozemku p.č. 6577/1 ZE-GP v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých  
věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6577/260 ost. plocha o výměře 75 m2 a části 
pozemku  p.č. 6577/1 ZE-GP  o výměře 170 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

3578/87/6/2010 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod  nemovitých 
věcí do majetku statutárního města  Přerova -   pozemku p.č. 829/2        
v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod   
pozemku p.č. 829/2 ostatní plocha  v k.ú. Újezdec u Přerova,  z vlastnictví České republiky - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2,               
IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

3579/87/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod a nájem  
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 1095/2 a části pozemku p.č. 1007, oba v k.ú. Žeravice  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 1095/2  orná 

půda o výměře cca 70 m2  v k.ú. Žeravice 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod části pozemku p.č. 1007 vodní plocha   o výměře cca 110  m2 v k.ú. Žeravice 
 
3. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1007 vodní plocha   

o výměře cca 110 m2 v k.ú. Žeravice. 
 

3580/87/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části  pozemku 
p.č. 633/11 zahrada o výměře 347 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

3581/87/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z vlastnictví statutárního města Přerova – 18 nebytových jednotek 
(garáží) v objektu bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části 
obce Přerov XI-Vinary, postaveném na pozemku p.č. st. 330 v k.ú. 
Vinary u Přerova (Za humny 3, 5, 7) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 18 nebytových jednotek (garáží) v objektu 
bytový dům č.p. 217, 218, 219,  příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na pozemku 
p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnických podílů na společných 
částech budovy a pozemku p.č. st. 330: 
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jednotka č.  výměra v m2           spoluvlastnický podíl 
  217/101        19,75            1975/235511 
  217/102                            16,37                      1637/235511 
  217/103                            16,05                      1605/235511 
  217/104                            15,53                      1553/235511 
  217/105                            16,19                      1619/235511 
  217/106                            19,66                      1966/235511 
  218/101                            19,74                      1974/235511 
  218/102                            16,20                      1620/235511 
  218/103                            15,90                      1590/235511 
  218/104                            15,57                      1557/235511 
  218/105                            16,10                      1610/235511 
  218/106                            19,79                      1979/235511 
  219/101                            19,70                      1970/235511 
  219/102                            15,93                      1593/235511 
  219/103                            15,99                      1599/235511 
  219/104                            15,64                      1564/235511 
  219/105                            16,09                      1609/235511 
  219/106                            19,29                      1929/235511 
 

 

3582/87/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí               
ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor            
v objektu k bydlení č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytových 
prostor v objektu k bydlení č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I–Město, na pozemku p.č. 34        
v k.ú. Přerov, Kratochvílova 20, o celkové výměře 63,84 m2 (hlavní místnosti o výměře 62 m2 a 
vedlejší místnosti o výměře 1,84 m2) a vyhlášení výběrového řízení na nájem těchto prostor               
za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na 
úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách 
statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 240,- Kč 
(cena včetně DPH 20 %). 
 

 

3583/87/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova – objektu technické vybavenosti  bez č.p./č.ev. na pozemku 
p.č. 4946/3 a pozemku p.č. 4946/3 zast. plocha a nádvoří, vše  v k.ú. 
Přerov   

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
  
 1.  zrušit usnesení č. 862/27/3/2009 z 27.zasedání ZM dne 14.12.2009, kterým schválilo úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku města Přerova – objektu technické vybavenosti bez č.p./č.ev.         
na pozemku p.č.4946/3 a pozemku p.č. 4946/3 zast. plocha a nádvoří  o  výměře  121 m2,  vše  v  k.ú.  
Přerov, do majetku  pana Z.H. za cenu ‚ v místě a čase obvyklou ve výši 1.112.400,-Kč / cena stavby 
1.007.790,-Kč, cena pozemku 104.610,-Kč, tj. 865,-Kč/m2/. 
 
2.   schválit úplatný převod nemovitých věcí z majetku města Přerova – objektu technické vybavenosti 
bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 4946/3 a pozemku p.č. 4946/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 121 m2, 
vše v k.ú. Přerov, do majetku pana Z.H.  za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 850.000,-Kč / cena 
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stavby 740.000,-Kč, cena pozemku 110.000,-Kč, tj. 909,-Kč/m2 /. 
 

3584/87/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova pozemků p.č. 1252/3, p.č. 1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 
1252/8  v k.ú.Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova pozemků p.č. 1252/3 zast. plocha a 
nádvoří o výměře 17 m2,  p.č. 1252/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 17 m2, p.č. 1252/6 zast. plocha a 
nádvoří o výměře 17 m2, p.č. 1252/7 zast. plocha a nádvoří o výměře 17 m2, p.č. 1252/8 zast. plocha a 
nádvoří o výměře 17 m2 v k.ú. Přerov. 

 

3585/87/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 5307/85  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. 5307/85 ost. 
plocha v k.ú.  Přerov   o výměře cca 25 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle 
jejich spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p.989, 990,  a pozemku p.č. 5307/41     
v k.ú. Přerov, příslušného k části obce Přerov I - Město   a to následovně: 
 
Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 
 
989/1      byt                                624/19814 
 
989/2      byt                                386/19814 
     
989/3      byt                                739/19814 
 
989/4      byt                                532/19814 
 
989/5      byt                                739/19814 
 
989/6      byt                                 532/19814 
 
989/7      byt                                 739/19814 
 
989/8      byt                                 532/19814 
 
989/9      byt                                 739/19814 
 
989/10    byt                                 532/19814 
 
989/11    byt                                 739/19814 
 
989/12    byt                                 532/19814 
 
989/13    byt                                 739/19814 
 
989/14    byt                                 532/19814 
 
989/15    byt                                 739/19814 
 
989/16    byt                                 532/19814 
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990/1      byt                                 624/19814 
 
990/2      byt                                 386/19814 
 
990/3      byt                                 739/19814 
 
990/4      byt                                 532/19814 
 
990/5      byt                                 739/19814 
 
990/6      byt                                 532/19814 
 
990/7      byt                                 739/19814 
 
990/8      byt                                 532/19814 
 
990/9      byt                                 739/19814 
 
990/10    byt                                 532/19814 
 
990/11    byt                                 739/19814 
 
990/12    byt                                 532/19814 
 
990/13    byt                                 739/19814 
 
990/14    byt                                 532/19814 
 
990/15    byt                                  739/19814 
 
990/16    byt                                  532/19814 
  
Na prodej  části pozemku p.č. 5307/85 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. 

 

3586/87/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 3473/1v 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 
, označených dle GP č. 5118-90.1/2009 jako pozemky p.č. 3638/6 zast.plocha  o výměře 3 m2, p.č. 
3638/7 zast. plocha o výměře 5 m2, p.č. 3638/8 zast. plocha o výměře 2 m2, vše v k.ú.  Přerov , do 
majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na společných částech domu 
č.p. 156, příslušného k části obce Přerov I – Město za cenu  v místě a čase obvyklou ve výši 14.590,- 
Kč /tj. 1.459,- Kč/m2,   a to následovně: 
 
Č.jed.    Způsob využití            Vlast. Podíl 
 
156/1     byt                                  528/22903 
156/2     byt                                  606/22903 
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156/3     byt                                  360/22903 
156/4     byt                                  524/22903 
156/5     byt                                  697/22903 
156/6     byt                                  697/22903 
156/7     byt                                  606/22903 
156/8     byt                                  360/22903 
156/9     byt                                  524/22903 
156/10    byt                                 697/22903 
156/11    byt                                 697/22903 
156/12    byt                                 606/22903 
156/13    byt                                 360/22903 
156/14    byt                                 524/22903 
156/15    byt                                 697/22903 
156/16    byt                                 697/22903 
156/17    byt                                 606/22903 
156/18    byt                                 360/22903 
156/19    byt                                 524/22903 
156/20    byt                                 697/22903 
156/21    byt                                 697/22903 
156/22    byt                                  606/22903 
156/23    byt                                  360/22903 
156/24    byt                                  524/22903 
156/25    byt                                  697/22903 
156/26    byt                                  697/22903 
156/27    byt                                  606/22903 
156/28    byt                                  360/22903 
156/29    byt                                 524/22903 
156/30    byt                                 697/22903 
156/31    byt                                 697/22903 
156/32    byt                                 606/22903 
156/33    byt                                 360/22903 
156/34    byt                                 524/22903 
156/35    byt                                 697/22903 
156/36    byt                                 697/22903 
156/37    byt                                 606/22903 
156/38    byt                                 360/22903 
156/39    byt                                 524/22903 
156/40    byt                                 697/22903 
 
Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí uhradí kupující. 

 

3587/87/6/2010 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 1304 v k.ú. Žeravice  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 1304 trvalý travní porost o výměře 336 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví pana V.U. za kupní cenu 95.000,- Kč, t.j. 282,74 Kč/m2 - 
cena v místě a čase obvyklá. 

 

3588/87/6/2010 Bezúplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje a z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Přerova 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovitostí - 

objektu k bydlení č.p. 800, příslušného k části obce Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 1251 
(Gymnázium Jakuba Škody) a pozemku p.č. 1251 zastavěná  plocha a nádvoří o výměře 2 349 
m2, vše v k.ú. a obci Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména venkovními 
úpravami, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, se 
sídlem Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, IČ: 60609460, do hospodaření 
Gymnázia Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 za podmínky bezúplatného nabytí 
nemovitostí – objektu k bydlení č.p. 406, příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 731 a pozemků p.č. 731 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 416 m2 a p.č. 732 ostatní 
plocha o výměře 877 m2, vše v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje                 
do vlastnictví statutárního města Přerova. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu         
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 
Darovací smlouva bude obsahovat ujednání o předkupním právu statutárního města Přerova pro případ 
převodu předmětných nemovitostí nebo jejich částí z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví      
3. osoby za cenu v místě a čase obvyklou ke dni doručení nabídky vlastníka předmětných nemovitostí 
na uzavření kupní smlouvy statutárnímu městu Přerov. Předkupní právo bude sjednáno jako věcné 
právo působící i vůči dalším vlastníkům předmětných nemovitostí. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatné nabytí nemovitostí - 

objektu k bydlení č.p. 406, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 731 zast. 
pl., pozemky p.č. 731 zastavěná plocha o výměře 416 m2 a p.č. 732 ostatní plocha o výměře 
877 m2, vše v k.ú. a obci Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejší 
stavbou (zastřešený vstup do suterénu) a venkovními úpravami, z vlastnictví Olomouckého 
kraje, se sídlem Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, IČ: 60609460 - Střední školy 
elektrotechnické, se sídlem Lipník nad Bečvou, Tyršova 781, IČ: 00845370 (správa 
nemovitostí ve vlastnictví kraje) do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

3589/87/6/2010 Nájem  nemovitých věcí v majetku  statutárního města Přerova – 
skončení nájemní smlouvy dohodou. Záměr statutárního  města 
Přerova –  nájem  nemovitých věcí v majetku  statutárního města 
Přerova – části pozemků p.č. 27 a p.č. 28, oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  
 
1. skončení nájemní smlouvy, uzavřené dne 12.7.2006 ve znění dodatku č.1 ze dne 5.2.2009 mezi 
statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a J.S. jako nájemcem na část pozemku p.č. 27 ost. 
plocha o výměře 24 m2 a část pozemku p.č. 28 zast. plocha a nádvoří o výměře 15 m2, oba v k.ú. 
Přerov , za účelem celoročního provozování venkovní předzahrádky u restaurace. Nájemní smlouva 
bude skončena dohodou ke dni 30.6.2010.   
 
2. záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých  věcí v majetku statutárního města Přerova  -  
části  pozemku p.č. 27 ost. plocha o výměře 24 m2 a části pozemku p.č. 28 zast. plocha a nádvoří        
o výměře 15 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

3590/87/6/2010 Nájem  nemovitých věci v majetku  statutárního města Přerova – 
skončení nájemní smlouvy dohodou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje skončení nájemní smlouvy, uzavřené dne 1.8.2000 mezi 
statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a F.V. jako nájemcem na část pozemku p.č. 4587/2 



 14 

v k.ú. Přerov o výměře 14 m2. Nájemní smlouva bude skončena dohodou ke dni 30.5.2010. 
 

3591/87/6/2010 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 schvaluje uzavření 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) o celkové výměře 229,18 m2, mezi statutárním městem 
Přerov, jako pronajímatelem a Střediskem volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem Žižkova 
2621/12, 750 02 Přerov I-Město, IČ: 47184469, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena        
s účinností od 1. 7. 2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 
22.918,- Kč ročně (tj. 100,- Kč/m2/rok). Účelem nájmu je využití nebytových prostor k činnosti 
taneční školy a k volnočasovým aktivitám. 

 

3592/87/6/2010 Nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 6585/4 a  části pozemků p.č. 5088/2, p.č. 6585/1, vše          
v  k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí      
v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6585/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 112 m2 a  
části pozemků p.č. 5088/2 ost. plocha o výměře 33 m2, p.č. 6585/1 ost. plocha o výměře 878 m2 , vše 
v  k.ú. Přerov , mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a  SEMAT SERVIS s.r.o.,     
se sídlem Bří Hovůrkových 4, Přerov, IČ 25867768, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude užívání předmětu nájmu              
k provozování podnikatelské činnosti nájemce. Výše nájemného bude činit celkem 25.000,- Kč , tj. 
24,40,- Kč/m2, dle návrhu nájemce. 

 

3593/87/6/2010 Nájemní smlouva s ČR-ÚZSVM,  se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 
390/42, IČ: 69797111 na nájem nebytové jednotky č. 555/5 jiný 
nebytový prostor v budově č.p. 555 příslušné k části obce Přerov I-
Město, postavené na pozemku p.č. 194 zast. plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: 
69797111 jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem 
nebytové jednotky č. 555/5 jiný nebytový prostor situované v 2. NP budovy č.p. 555 příslušné 
k části obce Přerov I-Město postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov o celkové výměře 
602,02 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 60202/361888 na společných částech 
budovy č.p. 555, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 60202/361888 na pozemku p.č. 194 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 60202/361888 na pozemku p.č. 193/1, vše v obci a 
k.ú. Přerov. Účelem nájmu bude využití předmětu nájmu k výkonu státní správy v přenesené 
působnosti v oblasti občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a evidence 
motorových vozidel. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby převodu 
předmětu nájmu na nového nabyvatele, nejpozději do 31.12.2010. Výše nájemného bude činit 
997.310,- Kč ročně, tj. 1.656,61 Kč/m2/rok. 

 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu 
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Výdajová část v tis. Kč 
 

     PAR    ORJ        rozpočet      rozpočtové            
opatření 

     rozpočet 
    po úpravě 

    6409      24  Ostatní činnosti j. n. (rezerva)     37 891,2       - 997,3      36 893,9 

    6171       7  Činnost místní správy (správa)     17 616,3      + 997,3      18 613,6 
 

 

3594/87/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 2631, příslušném k části 
obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 
14, Přerov). 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na nájem 
nebytových prostor v budově č.p. 2631, bytový dům, příslušné k části obce Přerov I-Město,               
na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14 – pravá část) uzavřené dne 29. 1. 2004, ve znění 
dodatků č. 1 – 3, mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, 
jako pronajímatelem a paní Ivanou Zahradníkovou, místem podnikání Trávník 7, Přerov,                  
IČ: 66705771, jako nájemcem. 
Dodatkem se mění text článku I. „Předmět a účel nájmu“ a text článku II. „Výše a splatnost 
nájemného“ dle návrhu dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 29. 1. 2004 uvedeném jako příloha     
č. 1. 

 

3595/87/6/2010 Nájem nemovitých věcí   - části pozemku p.č. 4966 ostatní plocha v k.ú.  
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na část  pozemku p.č. 4966 
ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 44 m2 v k.ú. Přerov,  mezi Českou republikou - Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových  se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2,    
IČ: 69797111  jako pronajímatelem  a statutárním městem Přerov  jako nájemcem. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy do  doby zahájení  užívání stavby 
pod názvem "Regenerace a revitalizace bytového domu Škodova 33 v Přerově" dle  § 120  a 
následujících zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Výše nájemného  činí  
1100,- Kč/rok  (tj. 25,-Kč/m2/rok) . Účelem nájmu bude užívání pozemků pro přístup k nemovitosti    
ve vlastnictví nájemce a   umístění lešení. 

 

3596/87/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k části 
obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 
14, Přerov) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na nájem 
nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I-Město,              
na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14 – levá část) uzavřené dne 9. 12. 2003, ve znění 
dodatků č. 1 – 3, mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, 
jako pronajímatelem a panem Miloslavem Suchánkem, místem podnikání Přerov XII – Žeravice,        
U stadionu 6, IČ: 48726630, jako nájemcem. 
Dodatkem se mění text článku I. „Předmět a účel nájmu“ a text článku II. „Výše a splatnost 
nájemného“ dle návrhu dodatku uvedeném jako příloha č. 1. 
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3597/87/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k části 
obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 
14, Přerov) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nájem 
nebytových prostor v budově č.p. 2631, bytový dům, příslušné k části obce Přerov I-Město,               
na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14 – prostřední část) uzavřené dne 8. 10. 2008 mezi 
statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a 
společností Pekárna Tiefenbach s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Komenského 1405/36, IČ: 27767949, 
jako nájemcem. 
Dodatkem se mění text článku I. „Předmět a účel nájmu“ a text článku II. „Výše a splatnost 
nájemného“ dle návrhu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2008 uvedeném jako příloha      
č. 1. 

 

3598/87/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova  - 
pozemků v k.ú. Henčlov a k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2. ke smlouvě o nájmu  ze dne  
16.04.2004 ve znění dodatku č. 1. uzavřeného dne  5.9.2005,  mezi městem Přerov jako 
pronajímatelem na straně jedné a společností Troubecká hospodářská a.s, se sídlem Troubky, Roketská 
786/21, IČ: 25357972 jako nájemcem na straně druhé na nájem  pozemků p.č. 679 orná půda               
o výměře 81 m2,    p.č. 681 orná půda o výměře  219 m2,  p.č. 693 orná půda o výměře  675 m2, p.č. 
720 orná půda o výměře 10.229 m2, p.č. 764 orná půda o výměře  139 m2, p.č. 825 orná půda o výměře 
327 m2,  p.č. 845 orná půda o výměře 1.608 m2, p.č. 919 orná půda o výměře 1.034 m2, p.č. 930 orná 
půda o výměře 10.374 m2, p.č. 935 orná půda  o výměře  6.351 m2, p.č. 1078 orná půda o výměře  
23.572 m2, p.č. 891 orná půda  o výměře 2.763 m2, p.č. 1157 orná půda o výměře 7.045 m2 , p.č. 899 
orná půda o výměře 4.041 m2, p.č. 890 ost. pl. o výměře 1.565 m2, p.č. 795 orná půda o výměře 2.537 
m2, p.č. 813 orná půda o výměře 1.317 m2, p.č. 846 orná půda o výměře 1.568 m2, p.č. 920 orná půda   
o výměře 1.461 m2, p.č. 932 orná půda o výměře  2.599 m2, p.č. 826 orná půda   o výměře 819 m2, p.č. 
1075 orná půda o výměře 3.406 m2, p.č. 1062 orná půda o výměře 1.503 m2, p.č. 1107 orná půda         
o výměře 4.253 m2, p.č. 1187 orná půda o výměře 448 m2, p.č. 1188 orná půda o výměře 1.445 m2, p.č. 
956 orná půda o výměře 1.397 m2, p.č.   978 orná půda o výměře  1.186 m2 ,  p.č. 1028 orná půda        
o výměře 997 m2, p.č. 1045 orná půda o výměře 514 m2, p.č. 741 orná půda o výměře 6.289 m2, p.č. 
743 orná půda   o výměře  5.332 m2, p.č. 683 orná půda o výměře 7.118 m2, p.č. 659 orná půda            
o výměře  1056 m2, p.č. 670 orná půda o výměře 10.021 m2, p.č. 697 orná půda o výměře 3.295 m2, 
p.č. 718 orná půda o výměře 1.295 m2, p.č. 808 orná půda o výměře 2.118 m2, p.č. 818 orná půda         
o výměře 885 m2, p.č. 723 orná půda o výměře 2.060 m2, p.č. 740 orná půda    o výměře 470 m2, p.č. 
682 orná půda o výměře 1.800 m2, vše v k.ú. Henčlov o celkové výměře 13,7647 ha a p.č. 908/2 orná 
půda o výměře 62.030 m2, p.č. 1099 orná půda  o výměře  1.659 m2, p.č. 1100  orná půda o výměře 
1.841 m2, vše v k.ú. Dluhonice  o celkové výměře 6,553 ha.  
 Dodatkem č. 2 se  z  předmětu nájmu vypouští  pozemek   p.č. 930 orná půda o výměře 
10.374 m2 v k.ú. Henčlov . 

 

3599/87/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 124, příslušném k části obce 
Přrov I-M ěsto, na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor 
v objektu bydlení č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov 
(galerie Kratochvílova 22) o celkové výměře 84,7 m2 (hlavní místnosti o výměře 70,1 m2 a vedlejší 
místnosti o výměře 14,6 m2) mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní Zdenkou 
Janáčkovou, místem podnikání U tenisu 867/3, 750 02 Přerov I-Město, IČ: 48825140, jako nájemcem. 
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Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného 
bude činit 84.700,- Kč/rok, tj. 1.000,- Kč/m2/rok (dle nabídky ve výběrovém řízení). Účelem nájmu je 
využití prostor jako galerie. 

 

3600/87/6/2010 Nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. ZE-GP 1010/2 a p.č. ZE-GP 1010/3 oba v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemků p.č. 
ZE-GP 1010/2 o výměře 261 m2 a ZE-GP 1010/3 o výměře  82 m2 oba v k.ú. Dluhonice mezi 
statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, 
Na Pankráci  546/56, IČ: 65993390 (jako nájemcem), za účelem umístění stavebního objektu č. 172 - 
provizorní napojení R 55 v Přerově-Předmostí manipulační pruh. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou 5 let s účinností od 1.11.2010 do 31.10.2015 včetně. Roční nájem bude činit 8.575,- Kč, 
t.j. 25,- Kč/m2/rok. 

 

3601/87/6/2010 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí                  
ve vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním městem 
Přerov a společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.,                
IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009 uzavřely statutární 
město Přerov jako pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009. 
Dodatkem č. 2 pronajímatel přenechává nájemci do užívání pozemek ve zjednodušené evidenci – 
parcely původ Evidence nemovitostí (EN) p.č. 6577/36 o výměře 120 m2 v k.ú. Přerov a dále se mění 
předmět nájemní smlouvy tak, že namísto části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ 
Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 6577/1 o výměře 5957 m2 v k.ú. Přerov bude předmětem 
nájmu pouze část tohoto pozemku o výměře 5699 m2 a výše nájemného tak, že namísto původní výše 
3.744.147,-Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude nájemné činit 3.742.624,11 Kč navýšených o DPH           
v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí dodatku č. 2 bude dále závazek pronajímatele vrátit nájemci poměrnou část nájemného, 
kterou nájemce uhradil pronajímateli za užívání části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely 
původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 6577/1 o výměře 183 m2 v k.ú. Přerov ode dne 
28.1.2009. V jiném se nájemní smlouva ze dne 1.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, 
nemění. 

 

3602/87/6/2010 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 21N07/52 mezi statutárním městem 
Přerov a Pozemkovým fondem České republiky ze dne 30.3.2007  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 21N07/52 na 
nájem částí pozemků p.č. 6204/3 (orná půda) o výměře 704,7 m2, p.č. 6204/5 (orná půda) o výměře 
75,4 m2, částí pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad 
(GP) p.č. 6193 o výměře 435,4 m2, p.č. 6200 o výměře 17,7 m2, p.č. 6204 o výměře 579,3 m2, p.č. 
6205 o výměře 32,5 m2, p.č. 6206 o výměře 1304,6 m2 a p.č.6207 o výměře 640,4 m2, vše v k.ú. 
Přerov a částí pozemků p.č. 4060 (orná půda) o výměře 76,7 m2, p.č.4061 (orná půda) o výměře 153,5 
m2, p.č. 4111/1 (orná půda) o výměře 65,5 m2, p.č. 4113 (orná půda) o výměře 72 m2 a p.č. 4114 (orná 
půda) o výměře 341 m2, vše v k.ú. Troubky nad Bečvou, uzavřené dne 30.3.2007 mezi statutárním 
městem Přerov jako nájemcem a Pozemkovým fondem České republiky, IČ 45797072, se sídlem 
Praha 3, Husinecká 1024/11a, jako pronajímatelem. Dodatkem č. 1 budou z předmětu nájemní 
smlouvy vypuštěny ke dni 1.3.2010 pozemek p.č. 6204/3 a pozemky ve zjednodušené evidenci - 
parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 6193, p.č. 6200, p.č. 6204, p.č. 6205, p.č. 
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6206 a p.č.6207, vše v k.ú. Přerov, ke dni 14.5.2010 pozemek p.č.6204/5 v k.ú. Přerov a dále 
provedena změna předmětu nájemní smlouvy tak, že namísto částí pozemků p.č. 4060 (orná půda)       
o výměře 76,7 m2, p.č. 4061 (orná půda) o výměře 153,5 m2, p.č. 4111/1 (orná půda) o výměře 65,5 
m2, p.č. 4113 (orná půda) o výměře 72 m2 a p.č. 4114 (orná půda) o výměře 341,7 m2 v k.ú. Troubky 
nad Bečvou budou předmětem nájemní smlouvy pozemky p.č. 5101/16 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 401 m2, p.č. 5102/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 42 m2, p.č. 
5102/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 142 m2 a p.č. 5102/9 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 52 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou. Dodatkem č. 1 se mění výše nájemného tak, 
že namísto původní výše 112.485,-Kč/rok bude nájemné činit 15.925,-Kč/rok. Součástí dodatku č. 1 
bude dále závazek pronajímatele vrátit nájemci přeplatek nájemného za užívání předmětu nájmu          
v době od 1.10.2009 do 30.9.2010 ve výši 55.831,-Kč. V ostatním se nájemní smlouva nemění. 

 

3603/87/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 968, příslušném k části 
obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov 

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

v objektu k bydlení č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 1255      
v k.ú. Přerov (Komenského 25) o celkové výměře 87,6 m2 uzavřené dne 24. 2. 2009, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2009, mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní 
Michaelou Trefilíkovou, místem podnikání Uherské Hradiště - Sady, 28. října 189,                
IČ: 87261189, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude skončena dohodou ke dni 31. 5. 2010. 

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

č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov 
(Komenského 25) o celkové výměře 87,6 m2 a vyhlášení výběrového řízení na nájem těchto 
prostor za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 
30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a            
na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí 
účastnický poplatek ve výši 240,- Kč (vč. DPH 20 %). 

 

3604/87/6/2010 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: 
 
1. ruší své usnesení č. 3492/84/8/2010 z  84.  schůze Rady města Přerova konané dne 31.3.2010, 

kterým schválila   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 mělo být 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 měla být 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. 
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2. 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 205,- Kč za zřízení věcného břemene, 
navýšenou o příslušnou sazbu DPH.Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do 
katastru nemovitostí. 

 

3605/87/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení kabelového vedení VN v rámci stavby „Předmostí,                
Dr. Horákové, přeložka VNk“ a v právu 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. 30/1 v k.ú. Předmostí 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 
posudku povinnému z věcného břemene. 

 

3606/87/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné  a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425,  jako budoucím  
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  bude právo  uložení 
kabelového vedení  VN , spojené s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  
na pozemku v majetku statutárního města Přerova p.č.  6322/1 v k.ú.  Přerov ,  ve prospěch 
oprávněného z věcného břemene. 
      Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu  povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřeno  kabelové vedení 
VN na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, 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. 

 

3607/87/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – pozemcích p.č. 30/1, 30/5, 30/7, 595, 480, 516/2  ZE - PK v  
k.ú. Předmostí ,  p.č. 6706/1, 6714/4, 6714/1, 6714/5, 6716/2, 4293/1, 
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6714/21, 6698/1 ZE - EN v  k.ú. Přerov, p.č. 122/5, 156 v k.ú. Popovice 
u Přerova 

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  T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 , IČ 64949681,  
jako budoucím  oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  bude právo  uložení 
podzemního komunikačního vedení – optického propojovacího kabelu veřejné komunikační sítě, 
spojené s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova p.č. 30/1, 30/5, 30/7, 595, 480, 516/2  ZE - PK v  k.ú. Předmostí ,  p.č. 
6706/1, 6714/4, 6714/1, 6714/5, 6716/2, 4293/1, 6714/21, 6698/1 ZE - EN v  k.ú. Přerov, p.č. 122/5, 
156 v k.ú. Popovice u Přerova, ve prospěch oprávněného z věcného břemene. 
      Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu  povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřeno podzemní 
komunikační vedení - optický propojovací kabel veřejné komunikační   sítě   na  výše  uvedených  
pozemcích  včetně  ochranného  pásma   a  znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová 
výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma,   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. 

 

3608/87/6/2010 Zřízení věcného břemene na  nemovitém majetku statutárního města 
Přerova pozemku p.č. 5082 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným z věcného břemene  a společností 
ČEZ Distribuce, a.s.  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425,  jako budoucím oprávněným  z věcného 
břemene. 
     Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene  zřídit  a provozovat stavbu  
distribuční soustavy  „Přerov, zahrady pod nemocnicí, Semenovič Přípojka NNK ČDP: IV-12-
8004702“ – uložení kabelového vedení  nízkého napětí  a umístění  přípojné  skříně SS 200 v pilíři 
PP1/P s napojením  elektrorozvaděče p. Semenoviče,   na pozemku p.č. 5082 ostatní plocha   v k.ú. 
Přerov.  
     Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, do 60-ti  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 včetně ochranného pásma na výše uvedeném  pozemku  a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena výše  úhrady za zřízení věcného břemene. Oprávněný  z věcného břemene uhradí náklady 
spojené se zřízením věcného břemene. Výše úhrady za  zřízení věcného břemene bude navýšena         
o příslušnou sazbu DPH. 

 

3609/87/6/2010 Zřízení věcného břemene statutárním městem Přerov - na částech 
pozemku p.č. 977 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu umístění stavby chodníku, v právu vstupovat a vjíždět na zatížený 
pozemek za účelem vybudování, oprav a údržby chodníku. Smlouva bude uzavřena mezi 
Olomouckým krajem , se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, IČ: 60609460, 
vlastníkem pozemku p.č. 977 v k.ú. Žeravice (jako budoucím povinným z věcného břemene)               
a statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným z věcného břemene).  
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 
stanovena dle směrnice budoucího povinného z věcného břemene č. 01-2006 (v platném znění)  pro 
stanovení úhrad nájemného, náhrad za ztížené užívání a  za zřízení věcných břemen v souvislosti se 
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zvláštním užíváním pozemních komunikací II. a III. třídy ve správě Správy silnic Olomouckého kraje 
a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH . Budoucí oprávněný z věcného břemene zašle do 3 měsíců 
ode dne, kdy budou splněny podmínky pro užívání dokončené stavby stanovené právními předpisy 
budoucímu povinnému z věcného břemene návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s výzvou           
k uzavření smlouvy a geometrický plán se zaměřením rozsahu věcného břemene. Budoucí povinný       
z věcného břemene je povinen smlouvu uzavřít do 3 měsíců od doručení návrhu smlouvy. 

 

3610/87/6/2010 Zakázky malého rozsahu – povolení výjimky z vnit řního předpisu č. 
18/07 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro odbor majetku města výjimku z vnitřního předpisu č. 
18/07 -  Zásady postupu při zadávání zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí  - zaslání výzvy k 
podání nabídky společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. , Na hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 
PSČ 75002, v rámci zajištění zakázky malého rozsahu „ Výměna svislého dopravního značení na 
území města Přerova a jeho místních částí – 2.etapa“. 

 

3611/87/6/2010 Zajištění investice „ Úpravy stávajícího parkoviště a nový propojovací 
chodník Přerov – ulice Kopaniny (u plaveckého areálu)“ 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1 pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním realizace stavby  „Úpravy 

stávajícího parkoviště a nový propojovací chodník Přerov – ulice Kopaniny (u plaveckého 
areálu)“, včetně uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka bude komisí 
vyhodnocena jako nejvhodnější. 

Kontrolní termín: IV. čtvrtletí 2010 

2. schvaluje zaslání výzvy k podání cenové nabídky na realizaci stavby  „ Úpravy stávajícího 
parkoviště a nový  propojovací chodník Přerov – ulice Kopaniny (u plaveckého areálu)“ těmto 
společnostem :  

 
     -  Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc 2012/51, Přerov 
     -  STRABAG a.s., Polní 85, Přerov 
     -  BKM Přerov s.r.o., Na odpoledni 3636/10, Přerov 
     -  SISKO, spol. s r.o. , Velká Dlážka 8,  Přerov 
     -  ASH Profi, s.r.o. K Moštěnici 265/8a, Přerov-Újezdec 
 
3. schvaluje komisi pro výběr nevhodnější nabídky na stavbu „Úpravy stávajícího parkoviště a 

nový propojovací chodník Přerov – ulice Kopaniny (u plaveckého areálu)“ ve složení :  
 -  předseda komise Mgr. Elena Grambličková 
      - členové                 Čestmír Hlavinka 
                                              Petr Laga 
                                       Ing. Vladimír Čajka 
                                       Zdeněk Holas 

 

3612/87/6/2010 Převod movitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
darovací smlouvy mezi Statutárním městem Přerovem jako dárcem a příspěvkovou organizací 
Kulturní a informační služby města Přerova se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ : 
45180512, jako obdarovaným. Předmětem daru jsou movité věci naučných stezek dle přílohy č.1. 
 
__________________________________________________________________________________ 
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3613/87/7/2010 Sdělení kontrolního výboru k poskytování odměn ředitelům 
příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí sdělení kontrolního výboru ze dne 9. 4. 2010 o provedené kontrole zaměřené 

na poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem 
Přerov v období let 2007 – 2009 

 
2.  schvaluje stanovisko ke sdělení kontrolního výboru dle důvodové zprávy. 

 

3614/87/7/2010 Kronika města Přerova za rok 2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje obsah zápisu do Kroniky města Přerova za rok 2008, 
 
2. ukládá Kanceláři primátora zajistit očíslování kroniky a svázání do knihy. 

Kontrolní termín: květen 2010 

 

3615/87/7/2010 Odpověď na petici občanů bydlících v domech Pod skalkou 10, 12 a 14 
v Předmostí ve věci zachování zeleně v ulici Pod skalkou - Předmostí 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí petici obyvatel domů Pod skalkou 10, 12 a 14       
v Přerově Předmostí a výsledky projednávání Kanceláří primátora. 

 

3616/87/7/2010 Parkovací karty - aplikace Nařízení statutárního města Přerova          
č. 3/2006 o stání silničních motorových vozidel na vymezených 
komunikacích 

Rada města Přerova po projednání nerozhodla v souladu s ustanoveními Nařízení statutárního města 
Přerova č. 3/2006 o stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích dle čl. 3 odst. 4 
o bezplatném přidělení parkovací karty na rok 2010 žadateli dle přílohy důvodové zprávy. 

 

3617/87/7/2010 Zahraniční pracovní cesta 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu v rámci delegace statutárního 
města Přerova do Ivano-Frankivsku Ing. Jiřímu Bakalíkovi. Cesta se uskuteční ve dnech 6.-9.5.2010. 

 

3618/87/7/2010 Stanovení počtu zastupitelů 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit  v souladu s 
§ 67 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů 
Zastupitelstva města Přerova na volební období 2010 - 2014 na 35. 
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3619/87/7/2010 Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z Procesní analýzy 
Magistrátu města Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k uzavřené SMLOUVĚ               
O PROVEDENÍ DÍLA „Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z procesní analýzy Magistrátu 
města Přerova“ a O KONZULTAČNÍ ČINNOSTI, která byla uzavřena dne 20. 8. 2009 mezi 
Zhotovitelem: Centire Czech s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, IČ: 279 45 197 a 
Objednatelem: Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov 2, IČ: 00301825, ve znění Dodatku č. 1   
ze dne 5. 2. 2010, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro zhotovení díla dle důvodové zprávy. 

 

V Přerově dne 4. 5. 2010 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Lajtoch 
                    primátor města Přerova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Ivo Kropáč 
     člen Rady města Přerova 

 
 
 
 

 
 


