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USNESENÍ  z 88. schůze Rady města Přerova konané dne 19. května 2010 

 

3620/88/1/2010 Program 88. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 88. schůze Rady města Přerova konané dne 19. května 2010 
 
2. schvaluje MUDr. Vladimíra Vosmanského  ověřovatelem usnesení a zápisu 88. schůze Rady 

města Přerova 
 

 

3621/88/2/2010 Kontrola usnesení 3034/76/3/2009 - anketa "Jak dál v Přerově, řekni, 
občane"! 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o průběhu realizace ankety "Jak dál            
v Přerově, řekni, občane!" (druhá verze) a výsledky ankety. 
 

 

3622/88/3/2010 Studie umístění Městské knihovny v budově Čechova 43 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vypracování studie umístění Městské knihovny, Odboru 
školství a Czech pointu v budově Čechova 43. 
 

 

3623/88/3/2010 Uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb v oblasti public 
affairs 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb     
v oblasti public affairs mezi statutárním městem Přerovem a firmou FLEISHMAN–HILLARD, s.r.o., 
Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, IČ: 25670247. 
 

 

3624/88/3/2010 Smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého 
kraje v roce 2010 

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

č. 513/1991 Sb. obchodního   zákoníku, v  platném  znění  z rozpočtu Olomouckého kraje      
na projekt  „Stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově“     

 
a 
 
2.   Smlouvy  o poskytnutí finančního příspěvku  dle ustanovení § 269 odst.  2 zákona č. 513/1991 

Sb.,obchodního zákoníku, v platném znění z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt   
„Nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově“ 

 
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,         
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IČ: 606 09 460, DIČ: CZ 606 09 460. 
 

3625/88/3/2010 Smlouva o poskytnutí účelové dotace ze Státního fondu České 
republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie v roce 2010 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  Smlouvy  o poskytnutí  účelové dotace  dle 
zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, 
v platném znění a zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění,   mezi  Statutárním městem  Přerovem,     
se sídlem  Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ: 003 01 825, DIČ: CZ  003 01 825  a   Státním fondem české 
republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 01 
Praha 1 – Malá Strana, IČ  49 70 81 39, na projekt „Digitalizace kina Hvězda v Přerově“. 

 

3626/88/3/2010 IPRM - schválení projektů pro dotaci 

Rada města Přerova po projednání schvaluje projekty "Regenerace bytového domu čp.2534, Jižní 
Čtvrť II/13 v Přerově" a "Regenerace bytového domu Škodova 33 v Přerově" doporučené k podpoře    
z Integrovaného operačního programu, dle důvodové zprávy. 

 

3627/88/3/2010 Nové zastropení a přestřešení podchodu pod Tř. 17. listopadu                
v Přerově – schválení dodatku ke smlouvě 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Statutárním městem Přerov                 

a společností Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc 2012/51, 750 02 Přerov , IČ 496 89 053 
na provedení stavby „Nové  zastropení a přestřešení podchodu pod Tř. 17. listopadu                
v Přerově“ na realizaci prací nezahrnutých v původní projektové dokumentaci s nabídkovou 
cenou 847.762,12 Kč vč. DPH a novým termínem dokončení do 28.5.2010. 

 
2. ukládá odboru právnímu ve spolupráci s odborem rozvoje zjistit možnost vymáhání částky 

259.285,00 bez DPH po zpracovateli projektové dokumentace. 
 

3628/88/3/2010 Parkoviště a komunikace Jižní čtvr ť Přerov - I.etapa, Dětské hřiště 
Jižní čtvr ť IV Přerov – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební úpravy – vybudování parkovišť a úpravy 

komunikací a dětského hřiště v lokalitě Jižní čtvrť IV 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 § 26, odst. 3, písm. b) zákona výzvu k podání nabídky 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce, a to: 
 

  Obchodní společnost, dodavatel IČ 

1. STRABAG a.s. Olomouc 608 38 744 
2. SISKO spol. s r.o. Přerov 471 55 558 
3. SKANSKA a.s. Brno 262 71 303 

4. SATES Morava spol. s r.o. Valašské Meziříčí 607 75 530 
5. EUROVIA CS a.s. Zlín 452 74 924 
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4. jmenuje dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb., komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve 
složení:  

 

Členové komise   Náhradník komise   
Ing. Ivo Chrysten projektant Ing. Jan Široký projektant 
Ing. Michal Majer projektant Ing. Jiří Schindler OSVČ 

Mgr. Josef Kulíšek zadavatel Mgr.Krákorová-
Pajůrková 

zadavatel 

Bc. Ivo Kropáč zadavatel Ing. Josef Čermák zadavatel 

Tomáš Ďurďa zadavatel Ing. Jiří Draška zadavatel 
 
5. ustanovuje dle § 59 a 71 zákona komisi pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace ve 

složení: 
 

Členové komise   
Jan Vrbka         RTS a.s. 
Lenka Cyrnerová RTS a.s. 

Jiří Raba Zadavatel 

 

3629/88/3/2010 Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní čtvr ť II/13 v Přerově    
a Regenerace a revitalizace bytového domu Škodova 33 v Přerově – 
schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na stavební úpravy – regeneraci a revitalizaci bytového 

domu Jižní čtvrť II/13 a bytového domu Škodova 33 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 § 26, odst. 3, písm. b) zákona výzvu k podání nabídky 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce a to: 
 

  Obchodní společnost, dodavatel IČ 

1. PROFISTAV Přerov a.s. Přerov 253 95 653 
2. ZJS Zavadil Jaroslav, Přerov 488 24 372 

3. PSS Přerovská stavební a.s. Přerov 428 66 669 
4. Středomoravské stavby s.r.o. Přerov 496 89 053 
5. STAVAREX PLUS s.r.o. Přerov 275 41 169 
 
4. jmenuje dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb., komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve 

složení:  
 

Členové komise   Náhradník komise   

Ing. arch.Vladimír Petroš projektant Ing. Tomáš Grapl projektant 
p.Antonín Čechák ředitel DSmP p. Emanuel Řehoř DSmP 
Mgr. Elena Grambličková zadavatel Mg. Josef Kulíšek zadavatel 

p. Václav Zatloukal zadavatel p. Čestmír Hlavinka zadavatel 
p. Tomáš Ďurďa zadavatel Ing. Otakar Smejkal zadavatel 
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5. stanovuje dle § 59 a 71 zákona komisi pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace ve 
složení: 

 

Členové komise   
Jan Vrbka         RTS a.s. 
Lenka Cyrnerová RTS a.s. 

Jiří Raba Zadavatel 

 

3630/88/4/2010 Rozšíření druhu poskytnuté půjčky z FMB 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit:  
 
1. rozšíření druhu půjčky č. 2/10 poskytnuté z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového 

fondu výši Kč 100 000,-- s úrokem 4% p.a. na výměnu oken manželům J.a Z.S., tak, že 
finanční prostředky, které nebudou vyčerpány na výměnu oken budou poskytnuty na nový 
druh, tj. zřízení plynového vytápění, včetně pořízení kotle, maximálně však ve výši Kč 70 
000,--, 

 
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce č. 2/10 mezi statutárním městem Přerov a manželi 

J. a Z. ve věci rozšíření půjčky o další druh, tj. zřízení plynového vytápění, včetně pořízení 
kotle. 
 

 

3631/88/4/2010 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v částce   
16 470,00 Kč,  která se váže k dluhu a pozdním platbám nájemného z bytu a služeb spojených              
s užíváním bytu  č. 8 v ulici Kojetínská 1831/32 a bytu č. 4 v ulici Kojetínská 1828/26, v Přerově,      
za paní  S.P., z čehož pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby 
nájemného činí 8 235,00 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za 
pozdní platby služeb spojených s užíváním bytu činí 8 235,00 Kč. 

 

3632/88/4/2010 Rozpočtové opatření č. 10 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu dle 

přílohy č. 2 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3. 
 

 

3633/88/5/2010 Mateřská škola v Henčlově a Církevní mateřská škola v Přerově - 
informace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace k možnosti zřízení mateřské školy v místní části Přerova –              

v Henčlově s účinností od 1. 9. 2010 
 
2. bere na vědomí informace k záměru Olomouckého arcibiskupství zřídit v Přerově církevní 

mateřskou školu s účinností od 1. 9. 2010. 
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3634/88/5/2010 Návrh na uzavření nájemních  smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, Osmek 7 s panem J.B., který mu 

bude poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek (120.000,- Kč). 
  
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Kopaniny 10 s paní J. Š., který jí 

bude poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek (120.000,- Kč). 
  
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v  bytě č. 2 v Přerově, Kojetínská 1830 s paní 

R.H. na dobu určitou 3 měsíce.  
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 3 v Přerově, Tovačovská 1259 s paní 

O.G. výjimečně na dobu 6ti měsíců od podpisu nájemní smlouvy.   
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 41 v Přerově, Jižní čtvrť II/5 s paní B.M. na 

dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na 
dobu určitou 2x tři roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Jižní čtvrť II/7 s panem V.J. na 

dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na 
dobu určitou 2x tři roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 v Přerově, Denisova 6 s panem P.D. za 

obvyklých podmínek a za podmínky přistoupení k dluhu bývalé manželky a uhrazení dluhu. 
Byt převezme v takovém stavu, v jakém se nachází. 

 
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Jižní čtvrť III/9 s paní M. V. na 

dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na 
dobu určitou 2x tři roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 
 

 

3635/88/6/2010 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1         
v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých  věcí  -  části  pozemku p.č. 4394/1, ost. plocha o  výměře cca 12 m2 v k.ú. Přerov,             
z majetku statutárního města Přerova. 

 

3636/88/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí  v majetku  
statutárního města Přerova pozemku p.č. 2639/8 a části pozemku 
p.č.2639/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.   schvaluje dohodu  o ukončení  nájmu  pozemku p.č. 2639/8 zast. pl. o výměře 19 m2   v k.ú. 

Přerov,  uzavřené dne 31.8. 2001 mezi  statutárním městem Přerov  jako pronajímatelem          
a  manžely Ing.L.a E.H. ke dni 31.5. 2010. 
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2.   schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem  pozemku p.č. 2639/8 zastavěná plocha    
a nádvoří o výměře 19m2  a části pozemku p.č. 2639/1 ostatní plocha o výměře  178 m2 vše      
v k.ú. Přerov. 
 

 

3637/88/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 2580/4        
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 2580/4 orná půda  o výměře cca  
20000 m2 v k.ú. Přerov. 

 

3638/88/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem rybniční soustavy Svrčov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem pozemků p.č. 1265/1, 1265/3, 1266/1, 

1266/2, 1266/3, 1266/4, 1267, 1268/2, 1268/3, 1268/4, 1268/5, 1268/6, 1268/7 vše v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 

 
2. neschvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 23-002-079-05 uzavřené dne             

3. listopadu 2005 mezi městem Přerovem jako pronajímatelem a Českým rybářským svazem, 
výborem územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, sídlem Jahnova 890/14, 709 00 
Ostrava 1, IČ: 00434167 jako nájemcem. Dodatkem č. 1 bude z předmětu nájmu uvedené 
nájemní smlouvy vypuštěn pozemek p.č. 1266/1, v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 
 

3639/88/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 4672/1 a pozemku  p.č.  4672/10 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 4672/1 ost. plocha, 
dle  GP č. 3996-14.1/2009 označených jako díly a,b,c, o celkové výměře 10 m2 a pozemku p.č. 
4672/10 zast. plocha a nádvoří o výměře 378 m2, vše   v k.ú.  Přerov , do majetku  vlastníků bytových 
jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p.479, příslušného k části 
obce Přerov I – Město za cenu navrženou kupujícím ve výši 194.000,- Kč /tj.500,- Kč/ m2/,  a to 
následovně: 
 
Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 
 
479/1      byt                                  714/23499 
 
479/2      byt                                  620/23499 
 
479/3      byt                                  373/23499 
 
479/4      byt                                  537/23499 
 
479/5      byt                                  541/23499 
 
479/6      byt                                  715/23499 
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479/7      byt                                  619/23499 
 
479/8      byt                                  373/23499 
 
479/9      byt                                  537/23499 
 
479/10    byt                                  714/23499 
 
479/11    byt                                  714/23499 
 
479/12    byt                                  620/23499 
 
479/13    byt                                  373/23499 
 
479/14    byt                                  537/23499 
 
479/15    byt                                  714/23499 
 
479/16    byt                                  713/23499 
 
479/17    byt                                  619/23499 
 
479/18    byt                                  373/23499 
 
479/19    byt                                  537/23499 
 
479/20    byt                                  713/23499 
 
479/21    byt                                  713/23499 
 
479/22    byt                                  619/23499 
 
479/23    byt                                  373/23499 
 
479/24    byt                                  537/23499 
 
479/25    byt                                  713/23499 
 
479/26    byt                                  713/23499 
 
479/27    byt                                  632/23499 
 
479/28    byt                                 373/23499 
 
479/29    byt                                  537/23499 
 
479/30    byt                                  713/23499 
 
479/31    byt                                  713/23499 
 
479/32    byt                                  619/23499 
 
479/33    byt                                  373/23499 
 
479/34    byt                                  537/23499 
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479/35    byt                                  713/23499 
 
479/36    byt                                  710/23499 
 
479/37    byt                                  632/23499 
 
479/38    byt                                  373/23499 
 
479/39    byt                                  537/23499 
 
479/40    byt                                  713/23499 
 
Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí uhradí kupující.Kupní smlouva bude obsahovat ujednání, že kupující se zavazuje uhradit 
daň z převodu nemovitosti. 

 

3640/88/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 191 v k.ú. Penčičky  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 191 ost.pl.v k.ú. Penčičky, dle geometrického plánu č. 275-10/2008 
označené novým parcelním číslem 191/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Penčičky, z vlastnictví statutárního 
města Přerova, do vlastnictví pana J.K. za kupní cenu 2.400,- Kč, t.j. 240,- Kč/m2 - cena v místě a čase 
obvyklá. 

 

3641/88/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 196 a p.č. 197/3 oba v k.ú. Penčice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 196 zast.pl. o výměře 106 m2 a pozemku p.č. 197/3 ost.pl. o výměře 38 m2 oba    
v k.ú. Penčice, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví České pošty s.p., se sídlem 
Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČ: 47114983 za kupní cenu 42.800,- Kč, (t.j. cena v místě a čase 
obvyklá, kdy u pozemku p.č. 196 činí 350,- Kč/m2, u pozemku p.č. 197/3 činí 150,- Kč/m2). 

 

3642/88/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 49/3 v objektu k bydlení č.p. 49, 
příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 
v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
1.  schválit  úplatný převod - doprodej bytové jednotky č. 49/3 v objektu k bydlení č.p. 49, 

příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí 
(Hranická 13) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení za cenu 533.498,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. st. 746 
v k.ú. Předmostí ve výši 6146/137678 za cenu 7.309,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí 
za celkovou cenu 540.807,- 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 stávající nájemkyně, paní M.N., přičemž převod bude realizován v termínu do 
31.10.2010. 

 
2.  neschválit  úplatný převod - doprodej bytové jednotky č. 49/3 v objektu k bydlení č.p. 49, 

příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí 
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(Hranická 13) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení za sníženou cenu 192.691,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku 
p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí ve výši 6146/137678 za cenu 7.309,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou sníženou cenu 200.000,- Kč, stanovenou na základě žádosti o snížení 
nabídkové ceny, do vlastnictví stávající nájemkyně, paní M.N., přičemž převod bude 
realizován v termínu do 31.10.2010. 
 

 

3643/88/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 279/13 v objektu k bydlení č.p. 279, 290, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/37       
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 279/13 v objektu k bydlení č.p. 279, 290, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/37 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 20, 22) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 427.773,- Kč                          
a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2883/37 v k.ú. Přerov ve výši 7915/310977     
za cenu 7.650,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 435.423,- 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 stávající nájemkyně, paní D.V., přičemž převod bude 
realizován v termínu do 31.10.2010. 

 

3644/88/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 240/72 v objektu k bydlení č.p. 240, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/87       
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 240/72 v objektu k bydlení č.p. 240, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 488.978,- Kč                          
a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov  ve výši 5672/517135 
za cenu 6.790,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 495.768,- 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 B. a Z.Ch., přičemž 
převod bude realizován v termínu do 31.10.2010. 

 

3645/88/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 146/22 v objektu k bydlení č.p. 146, 162, 
příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 719 
v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 146/22 v objektu k bydlení č.p. 146, 162, příslušném k části obce 
Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 18, 20) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 430.982,- Kč        
a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí ve výši 4354/281074 
za cenu 5.435,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 436.417,- 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 stávající nájemkyně, paní V.P., přičemž převod bude 
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realizován v termínu do 31.10.2010. 
 

3646/88/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 5307/401 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  neschválit úplatný převod nemovitých věcí -    

části  pozemku p.č. 5307/401 ost. plocha, označené geometrickým plánem č. 5152-16/2010 
jako pozemek p.č. 5307/512 ost. plocha o výměře 183 m² v k.ú. Přerov, z vlastnictví  
společnosti Krest s.r.o., se sídlem Klimentská 46, Praha 1, IČ 63994844, do vlastnictví 
statutárního města Přerova za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 219.600,- Kč (tj. 1.200,- 
Kč/ m2). 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se předkupního práva 

statutárního města Přerova podle  § 101 stavebního zákona pozemku p.č. 5307/401 ost. plocha 
v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Krest s.r.o., se sídlem Klimentská 46, Praha 1,             
IČ 63994844. 

 

3647/88/6/2010 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 1697, příslušném k části 
obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 917 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 
1697, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 917 v k.ú. Přerov (Husova 13)              
o celkové výměře 83,39 m2 do podnájmu pro společnost Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 
635/24, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 25755277, když nájemcem je sdružení Armáda spásy v ČR, 
se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13 - Stodůlky, IČ: 40613411. Účelem podnájmu je využívání 
předmětných nebytových prostor v dopoledních hodinách pro realizaci aktivit s předškolními dětmi     
v sociálně vyloučených lokalitách. 

 

3648/88/6/2010 Uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě ze dne 10.10.2002 na nájem 
nebytových prostor v budově č.p. 243 objektu občanské vybavenosti 
příslušné k části obce Přerov I – Město, postavené na pozemku p.č. 
2185/1 v k.ú. Přerov (místnost trafostanice o celkové výměře 30 m²) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 
10.10.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.12.2004 mezi městem Přerov jako pronajímatelem 
společností Severomoravská energetika, a.s., IČ:47675691, se sídlem ul. 28. října 152, Ostrava 709 02 
jako nájemcem na nájem části nebytových prostor v budově č.p. 243 objektu občanské vybavenosti 
příslušné k části obce Přerov I – Město, postavené na pozemku p.č. 2185/1 v k.ú. Přerov (místnost 
trafostanice o celkové výměře 30 m²). 
Dodatkem č. 2 se upravuje označení smluvních stran tak, že pronajímatelem je statutární město Přerov, 
nájemcem společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ:45274649. Dále 
bude dodatkem upraveno, že nájemné bude navýšeno o DPH v platné sazbě a  budou upraveny 
fakturační podmínky pro úhradu nájemného s ohledem na skutečnost, že nájemce je plátcem DPH.  
Ostatní ujednání v nájemní smlouvě se nemění. 

 

3649/88/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 5196/1 ostatní plocha v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy na nájem 
části pozemku p.č 5196/1, ostatní plocha o výměře 7 m2, v k.ú. Přerov uzavřené dne 30. 12. 2009          
s účinností od 1. 1. 2010 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a panem Jaroslavem 
Béňou, místem podnikání Přerov I-Město, Bohuslava Němce 2754/12, jako nájemcem. Nájemní 
smlouva bude skončena dohodou ke dni 30. 6. 2010. 

 

3650/88/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 100, příslušném k části 
obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na nájem 
nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I-Město,                
na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ze dne 27. 3. 2006 ve znění dodatků č. 1 – 4, uzavřené mezi městem 
Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a paní Zdeňkou 
Novákovou, místem podnikání  Přerov II-Předmostí, Pod skalkou 2, IČ: 73874523. 

 

3651/88/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 283, 284, 285, 293, 
příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření dodatku č. 13 k nájemní smlouvě na nájem 
nebytových prostor – jednotky č. 293/101 v objektu bytový dům č.p. 283, 284, 285, 293, příslušném    
k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 5, Kratochvílova 29)      
ze dne 30. 3. 1999 ve znění dodatků č. 1 – 12, uzavřené mezi Městem Přerovem, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a společností Alysum, s.r.o., se sídlem Přerov, 
Kainarova 284, IČ: 25526952, jako nájemcem. 
Dodatkem č. 13 by se s účinností od 1. 6. 2010 po dobu jednoho roku změnila původní výše 
nájemného 245.383,- Kč/rok (tj. 840,- Kč/m2/rok u místností hlavních a 357,- Kč/m2/rok u místností 
vedlejších) na novou výši nájemného 172.219,- Kč/rok (tj. 590,- Kč/m2/rok u místností hlavních          
a 250,- Kč/m2/rok u místností vedlejších). 
Ostatní ujednání smlouvy by se nezměnila. 

 

3652/88/6/2010 Schválení uzavření Dohody o splácení dluhu pana Ladislava  Všetičky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o splátkách dluhu mezi statutárním 
městem Přerovem jako věřitelem a L.V. jako dlužníkem, podle níž se dlužník zaváže uhradit dluh na 
nájemném a úhradách za služby spojené s předmětem nájmu v celkové výši 21.576,26 Kč s 
příslušenstvím věřiteli v pravidelných měsíčních splátkách za podmínky plného uhrazení dlužné 
částky s příslušenstvím nejpozději do 31. 5. 2011 a uznání dluhu co do důvodu a výše dlužníkem. 

 

3653/88/6/2010 Veřejná zakázka na „Poskytování služeb v sítích operátora mobilních 
telefonů GSM pro Statutární město Přerov a jim sdružené zadavatele“ 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku  malého rozsahu „Poskytování  služeb          

v sítích mobilního operátora mobilních telefonů GSM pro Statutární město  a jim sdružené 
zadavatele“ se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s.,se sídlem – Za Brumlovkou 
266/2, Praha 4 ,Michle, IČ: 60193336, a to na dobu od 1.7.2010 do 30.6.2012, 
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2. pověřuje vedoucího odboru majetku města uzavřením  „Rámcové smlouvy na   poskytování 
služeb v sítích operátora mobilních telefonů GSM pro Statutární město Přerova jim sdružené 
zadavatele“. 

Termín: 1.7.2010 

 

3654/88/6/2010 Zajištění investiční akce „Čekyně  ul. Jabloňová – dešťová kanalizace 
1. část“ 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním 
realizace investiční akce „Čekyně ul. Jabloňová – dešťová kanalizace 1. část“ včetně uzavření 
smlouvy o dílo se společností INSTA Group s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc,               
za nabídkovou cenu 653 571,20 Kč bez DPH. Investiční akce bude realizována za podmínky 
finančního krytí této akce. 

Termín: 31.7.2010 
 

3655/88/6/2010 Výše stočného v místních částech města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 2108/52/6/2009, kterým schválila počínaje dnem 1.1.2009 poplatek          

za   stočné v místních částech Přerova – Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, 
Lýsky, Penčice, ve výši 50% ceny stočného, které stanovuje společnost Vodovody                    
a kanalizace, a.s. (dále jen Vak Přerov, a.s.) ve městě Přerově. 

 
2. schvaluje ceny stočného v místních částech města Přerova, v nichž je kanalizace napojena    

na čističku odpadních vod, ve výši ceny stočného pro město Přerov dle kalkulace Vak Přerov, 
a.s. pro daný kalendářní rok. V těch  místních částech, kde kanalizace není napojena na ČOV 
činí výše stočného 50% ceny stočného stanoveného Vak Přerov, a.s. ve městě Přerově pro 
daný kalendářní rok. 

 

3656/88/7/2010 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace      

na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými 
žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

•••• Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469, 
na aktivitu „Přírodovědné soutěže a akce EVVO“, ve výši 28 800,- Kč, 

•••• Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 70259925, 
na aktivitu „ Ekovýuka“, ve výši 24 000,- Kč, 

•••• Centrum pro rodinu Ráj o.s., se sídlem Pavlovice u Přerova č. 5, IČ: 22661701, na aktivitu 
„EVV v aktivitách Oázy Předmostí“, ve výši 20 000,- Kč, 

•••• Mateřské centrum Sluníčko v Přerově, občanské družení, se sídlem Sokolská 26, Přerov I-
Město, Přerov, IČ: 66743516, na aktivitu „Ekodomimi (Ekologická domácnost a miminko)“,        
ve výši 15 000,- Kč, 

•••• Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 
24, se sídlem Přerov, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu „Zvyšování a rozvoj znalostí, 
schopností a dovedností žáků OA a JŠ s právem SJZ, Přerov, Bartošova 24 v oblasti EVVO 
prostřednictvím výukových programů a školní soutěže“, ve výši 26 000,- Kč, 
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•••• Základní škola Přerov,Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27,                   
IČ: 45180091, na aktivitu „Školní ekologická zahrada ZŠ Trávník 27, Přerov - 3.etapa (výstavba 
základů přírodní učebny)“, ve výši 30 000,- Kč; 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace na podporu aktivit      

v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené 
aktivity v uvedené výši: 

•••• Moravský ornitologický polek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, 
občanské sdružení, se sídlem Přerov, Čapky Drahlovského 3, IČ: 14617218, na aktivitu 
„Ekocentrum MOS - středisko osvětových aktivit v oblasti ochrany přírodního prostředí“, ve výši 
58 000,- Kč, 

•••• DUHA Klub Rodinka , organizační jednotka občanského sdružení, se sídlem tř. 17. listopadu 16, 
Přerov I-Město, IČ: 71174826, na aktivitu „Bubnujeme pro radost - Evropský den bez aut a Den 
Země - 22. září a 22. dubna“, ve výši 27 000,- Kč, 

•••• Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Želatovská 8,             
IČ: 49558862, na aktivitu „Svítí slunce, svítí na ZŠ Želatovská - etapa učebna EVVO“, ve výši    
50 000,- Kč, 

•••• Základní škola Přerov, Svisle 13, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Svisle 13, IČ: 47858052,    
na aktivitu „Třídíme - šetříme“, ve výši 32 296,- Kč. 

 

3657/88/7/2010 Obecně závazná vyhláška č. …./2010 o stanovení některých povinností 
při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního 
města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č. …../2010 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných 
materiálů na území statutárního města Přerova ve znění dle přílohy. 

 

3658/88/7/2010 Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Vnit řní integrace úřadu 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí analýzy a závěry ze Studie proveditelnosti pro část 
III. výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu (IOP) - Vnitřní integrace úřadu, jejímž zajištěním 
byla pověřena Kancelář tajemníka usnesením Rady města č.3344/81/7/2010 ze dne 17.2.2010 Rozvoj 
služeb eGovernmentu v obcích – Zřízení technologického centra ORP a pořízení elektronické spisové 
služby, a tímto konstatuje splnění uloženého úkolu. 

 

3659/88/7/2010 Informace o zrušení veřejné soutěže k Vítacím tabulím 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zrušení veřejné soutěže na motiv Vítacích tabulí. 
 

3660/88/7/2010 Podněty a připomínky z jednání orgánů města 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám vzneseným na 84.-86. schůzi Rady 

města Přerova, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informace k podnětům               

a připomínkám vzneseným na 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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V Přerově dne 19. května 2010 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


