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USNESENÍ  z 93. schůze Rady města Přerova konané dne 11. srpna 2010 

 

3853/93/1/2010 Program 93. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 93. schůze Rady města Přerova konané dne 11. srpna 2010, 
 
2. schvaluje Ing. Zdeňka Kazílka ověřovatelem usnesení a zápisu 93. schůze Rady města 

Přerova. 
 

 

3854/93/2/2010 Pracovní skupina pro zabezpečení oslav roku 2010 - kontrola plnění 
usnesení 3219/79/7/2010. 

Rada města Přerova po projednání:  
 
1. odvolává Ing. Františka Simona z funkce člena pracovní skupiny pro zabezpečení oslav 2010  
 
2. jmenuje členem této pracovní skupiny Ing. Radka Koněvalíka,  a to s účinností od 12.8.2010. 

 
 

3855/93/2/2010 Kontrola usnesení - zhodnocování finančních prostředků  

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
statutárního města Přerova za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010. 
 

 

3856/93/3/2010 Obnova ohradní zdi  hřbitova, Přerov – schválení smlouvy 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi Statutárním 
městem Přerovem a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 
Morava, IČ 480 35 599 na realizaci dodávky a montáže chrániček VN kabelů na ul. Lančíkových         
v Přerově s nabídkovou cenou 594 130,- Kč (vč.DPH). 
 

 

3857/93/3/2010 Gymnastická hala v ZŠ U Tenisu v Přerově – vyloučení uchazeče 

Rada města Přerova po projednání vylučuje v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006 Sb.,      
o veřejných zakázkách (zákon) z další účasti na veřejné zakázce na realizaci stavebních prací 
spočívajících v rekonstrukci části objektu ZŠ U Tenisu v Přerově na gymnastickou halu dodavatele    
K-stav stavební a.s., U Panelárny 588, 77200 Olomouc, IČ: 26802015 z důvodu neprokázání 
technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona, tzn., nedoložením seznamu stavebních prací 
provedených dodavatelem za posledních 5 let a certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí 
vydaný podle českých technických norem (ČSN EN ISO 14000). 
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3858/93/3/2010 Vypracování dokumentací v rámci IPRM Přerov-Jih– schválení 
nabídky 

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

veškerých prací a služeb nutných k vypracování dokumentací pro realizaci stavebních úprav    
a rekonstrukcí na akce z projektu IPRM Přerov-Jih. Nejvhodnější nabídka byla předložena     
od sdružení společností PRINTES-ATELIER s.r.o (vedoucí člen sdružení). a IDOP Olomouc 
a.s., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov,IČ 25391089 s nabídkovou cenou 1 671 000,-Kč (vč. 
DPH). 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se sdružením společností PRINTES-ATELIER s.r.o 

(vedoucí člen sdružení). a IDOP Olomouc a.s., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov,IČ 25391089 
s nabídkovou cenou 1 671 000,-Kč (vč. DPH), za podmínky zajištění finančního krytí. 

 
 

3859/93/3/2010 Cyklostezka Žebračka – schválení nejvhodnější nabídky 

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

(zákona)    z další účasti na veřejné zakázce „Cyklostezka Žebračka“ společnost SISKO spol.   
s r.o., Velká Dlážka 8, Přerov, IČ 47155558 z důvodu neprokázání splnění kvalifikačních 
předpokladů a to dle §54 písm.b) nedoložením platně uzavřené smlouvy pro výkon 
zeměměřických činností, dle § 54 písm. d) nedoložením úředního oprávnění pro ověřování 
zeměměřických činností, dle §55 odst. 1 písm.a) z pojistné smlouvy nevyplývá její platnost, 
dle §56 odst.3 písm.a) nejsou doloženy požadované reference v oboru dopravních staveb, 

 
2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách            

o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných k úplnému 
předání a dokončení  stavby cyklostezky Žebračka v Přerově. Nejvhodnější nabídka byla 
předložena od společnosti STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,         
IČ 608 38 744 s nabídkovou cenou ve výši 3 923 123,- Kč vč. DPH, 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 

198/21,150 00 Praha 5, IČ 608 38 744 s nabídkovou cenou ve výši 3 923 123,- Kč vč. DPH, 
 
4. konstatuje, že usnesení pod body 2,3 nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání nabídek 

dle §110 odst.4 a po uplynutí lhůt daných §111 zákona. 
 

 

3860/93/3/2010 Realizace úspor energie – ZŠ J.A.Komenského, Přerov – Předmostí – 
schválení nabídky 

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

(zákon)  o výběru nejvhodnější nabídky na provedení stavebních prací spočívajících                 
v zateplení obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a nezbytné související stavební 
úpravy stávajících objektů komplexu budov základní školy J. A. Komenského v Přerově. 
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Nejvhodnější nabídka byla předložena od společnosti PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 
2861/7, 750 02 Přerov, IČ 27769585 s nabídkovou cenou 37 155 049,- Kč (vč. DPH). 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 

2861/7, 750 02 Přerov, IČ 27769585 s nabídkovou cenou 37 155 049,- Kč (vč. DPH) 
 
3. konstatuje,  že usnesení pod bodem č. 1,2 nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst.4 a po uplynutí lhůt daných §111 zákona.  
 

 

3861/93/3/2010 Stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově – 
schválení nabídky 

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

práce na úpravu a nasvětlení stávajících přechodů pro chodce na komunikacích na území 
města Přerova. Nejvhodnější nabídka byla předložena od společnosti STRABAG a.s., se 
sídlem Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5, IČ 608 38 744 s nabídkovou cenou ve výši               
4 620 238,9,- Kč vč. DPH. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 

198/21,150 00 Praha 5, IČ 608 38 744 s nabídkovou cenou ve výši 4 620 238,9- Kč vč. DPH. 
 

 

3862/93/3/2010 Opatření obecné povahy 

Rada města Přerova po projednání vydává 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 pneuservisu situovanou na pozemku parc.č. 6684/1 v katastrálním území 
Přerov, který je součástí výše citované stavební uzávěry ( dle důvodové zprávy a přílohy č.2 tohoto 
návrhu na usnesení ). 
 

 

3863/93/3/2010 Projekt "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova" - schválení nabídky 

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

činnost při přípravě a realizaci projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova" v rámci vyhlášené výzvy č.09 Integrovaného operačního 
programu. Nejvhodnější nabídka byla předložena od společnosti RPSC ideas s.r.o., 
17.listopadu 1126/43 Olomouc, IČ 28607368 s nabídkovou cenou 1.599.840,- Kč (vč.DPH), 

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

ideas s.r.o., 17.listopadu 1126/43, Olomouc, IČ 28607368 s nabídkovou cenou  1.599.840,- Kč 
(vč.DPH), 

 
3. schvaluje provedení následujícího rozpočtového opatření: 
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Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

3639 5 Komunální služby a územní rozvoj j. 
n. (urbanismus) 

970,0 * - 650,0 320,0 

  Projektové dokumentace (projektový 
manažer) 

2 117,0 * + 650,0 2 767,0 

 * počáteční stavy navazují na jinou předlohu 
 

 

3864/93/3/2010 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 
2010 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku dle ustanovení 
§ 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění z rozpočtu Olomouckého 
kraje na projekt  „Gymnastická hala v areálu ZŠ U Tenisu v Přerově“ 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 
 

 

3865/93/3/2010 Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního 
rozvoje statutárního města Přerova za rok 2009 a jeho aktualizace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí důvodovou zprávu plnění Strategického plánu ekonomického a územního 

rozvoje statutárního města Přerova za rok 2009 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí důvodovou zprávu plnění 

Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova za rok 
2009 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aktualizovat Strategický plán ekonomického     

a územního rozvoje statutárního města Přerov pro období 2007 – 2013 takto: 
doplnit aktivitu 2.3.2.4 Podporovat výsadbu zeleně na území města Přerova 

 
4. ukládá Odboru rozvoje zapracovat změnu Strategického plánu ekonomického a územního 

rozvoje statutárního města Přerova na období 2007 – 2013 neprodleně po jejím schválení 
Zastupitelstvem města Přerova a zveřejnit aktualizovaný Strategický plán ekonomického          
a územního rozvoje statutárního města Přerova na období 2007 – 2013 a Zprávu o jeho plnění 
za rok 2009 na oficiálním internetovém prostoru statutárního města Přerova. 

Termín: 30.9.2010 

 

3866/93/3/2010 Program podpory výstavby technické infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o vrácených žádostech o poskytnutí dotace z programu podpory 

výstavby technické infrastruktury 
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2. ukládá náměstkovi primátora Mgr. Kulíškovi dopracovat stávající vnitřní předpis č. 3/08. 
 

 

3867/93/3/2010 Rekonstrukce žst. Přerov - prodloužení podchodu a řešení Mádrova 
podjezdu 

Rada města Přerova po projednání konstatuje, že trvá zájem statutárního města Přerova                      
na prodloužení podchodu pod nástupišti za kolejiště železnice a na zachování průchodu pro pěší           
a průjezdu pro osobní automobily pod železniční tratí Břeclav - Přerov v km 182,747 (tzv. Mádrův 
podjezd). 
 

 

3868/93/3/2010 Plánovací smlouva k výstavbě 6 rodinných domů v místní části 
Žeravice 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí stanovisko Ministerstva vnitra   

k problematice schvalování plánovacích smluv, ze kterého vyplývá, že plánovací smlouvy 
schvaluje Zastupitelstvo obce 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření plánovací smlouvy bez 

finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem, M.B.  a Ing. 
Mgr. R.B. na vybudování nové veřejné infrastruktury nové přístupové komunikace včetně 
veřejného osvětlení, prodloužení hlavních řadů vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, 
plynovodu a nové trafostanice s prodloužením distribuční soustavy elektrické energie nízkého 
napětí, pro novostavby 6 rodinných domů na pozemku p.č. 1219 v k.ú. Čekyně. 

 
 

3869/93/3/2010 Studie nové lávky přes řeku Bečvu U Tenisu 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor rozvoje zadáním zpracování studie nové lávky 
přes řeku Bečvu U Tenisu. 

Termín: 31.8.2010 
 

3870/93/4/2010 Útulek pro zvířata - přijetí daru  

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
od paní Alexandry Čadové v celkové výši 600,- Kč. 
 

 

3871/93/4/2010 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 
2010 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí rozbory hospodaření statutárního města Přerova   
za I. pololetí roku 2010. 
 
 Celkové příjmy (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 
Přerova za I. pololetí byly plněny ve výši 608 735 771,79 Kč, tj. na 56,5 % upraveného rozpočtu. 
 Celkové výdaje (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 
Přerova za I. pololetí byly čerpány ve výši 496 508 047,06 Kč , tj.  na 37,7 % upraveného rozpočtu. 
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3872/93/4/2010 Prominutí pohledávek evidovaných Domovní správou města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku       

z prodlení ve výši 4/5 z  částky 32 527,00 Kč, tj. v částce 26 021,00 Kč, která se váže k dluhu 
a pozdním platbám nájemného z bytu a služeb spojených s užíváním bytu č. 4, v domě č.p. 
741, ulice Husova č.or. 9 a bytu č. 9, v domě č.p. 1947, ulice Kojetínská č.or. 36,  v Přerově, 
za paní M.B., z čehož pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní 
platby nájemného činí 13 010,50 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku 
z prodlení za pozdní platby služeb spojených s užíváním bytu činí 13 010,50 Kč. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku       

z prodlení ve výši 4/5 z  částky 23 789,00 Kč, tj. v částce 19 031,00 Kč, která se váže k dluhu 
a pozdním platbám nájemného z bytu a služeb spojených s užíváním bytu  č. 45, v domě č.p. 
2563, ulice Sokolovská č.or. 4, za panem  M.P., z čehož pohledávka statutárního města 
Přerova na poplatku z prodlení  za pozdní platby nájemného činí 9 515,50 Kč a pohledávka 
Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb spojených         
s užíváním bytu činí 9 515,50 Kč. 

 
 

3873/93/4/2010 Rozdělení finančních prostředků FMB 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
1. schválit v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 

bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu a 
uzavření smluv o půjčkách včetně jejich zajištění takto:  

 
Poř. 
čís. 

Žadatel Lokalita opravovaného 
domu 

Druhy půjček Částka Kč Zajištění 

1. E . a  D.M. 
 

 3-výměna oken 100 000,- Ručitel: 
F.B. 

2. A.N.  1-vým.střeš.krytiny 
3-vým. oken, dveří 

100 000,- Ručitel: 
A.N. 

3. Z.S.  4-výměna podlah 90 000,- Ručitel: 
E.D. 

4. J.  A  L.S. 
 

 2-zříz. plyn. topení 
3-výměna oken 

230 000,-   Zástavou 
nemovitostí 

5. M.L.  4-výměna podlah 
8-vyb. koup.,WC 

100 000,- Ručitel: 
M.O. 

6. B.  a  B.S.  1-vým.střeš.krytiny 100 000,- Ručitel: 
L.S. 

7. R.  a   A.N.  2-zříz.plyn.topení 
3-vým. oken, dveří 
4-výměna podlah 
7-zateplení 
8-rekonst.koup.WC 
9-vým.klemp.prvků 
12-vým.rozv.tepla 

570 000,- Zástavou 
nemovitostí 
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13-vým.rozv.vody 
15-vým.kanalizace 
18-oprava komína 
19-vým.elektroinst. 

8. Z.  a   Š. N.  3-vým.oken, dveří 
17-oprava balkonu 

70 000,- Ručitel: 
D.G. 

9. J.  a   V. G.  2-oprava el.topení 20 000,- Ručitel: 
P.T. 

10. D.G.  3-výměna oken 50 000,- Ručitel: 
P.T. 

 
 
2. neschválit v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 

bytového fondu poskytnutí půjčky z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 
ve výši Kč 100 000,- společnosti Board Finance a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Revoluční 
1082/8, IČ 27787567, 

 
3. schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,     
 
4. schválit podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z  Fondu oprav, modernizací a 

rozšiřování bytového fondu  v roce 2011 v souladu s čl. IV. Vnit řního předpisu č. 24/07 Fond 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu takto: 

 
 žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací  
 a rozšiřování bytového fondu budou podávány v termínu od 17. 1. 2011 do 21. 2. 2011, 
 
 místo pro vyzvedávání tiskopisů žádostí o půjčku a jejich podání: 
 Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, Odbor finanční, Oddělení cen a fondů  
 bydlení, I. poschodí, dveře č. 23 – Kristina Bukvaldová. Formulář žádosti je zveřejněn 

na webových stránkách města (www.mu-prerov.cz). 
 

 

3874/93/4/2010 Rozpočtové opatření č. 15 

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. 
 

 

3875/93/4/2010 Rozpočtové opatření č. 15 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část rozpočtu v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6409 24 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 27 379,2* - 500,0 26 879,2 
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5311 8 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 132,7* + 500,0 2 632,7 
*počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

 
 

3876/93/4/2010 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na 
rok 2011 včetně harmonogramu jeho zpracování  

Rada města Přerova po projednání schvaluje Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2011 včetně harmonogramu jeho zpracování. 
 

 

3877/93/4/2010 Poskytnutí peněžitých darů obcím postižených povodní  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši   

100 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a 
obcí Heřmanice, se sídlem Heřmanice 2, PSČ 464 01 Frýdlant, IČ 00672068, jako 
obdarovaným, na částečnou úhradu škod způsobených povodní, 

 
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši   

100 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a 
městem Raspenava, se sídlem Fučíkova 421, PSČ 463 61 Raspenava, IČ 00263141, jako 
obdarovaným, na částečnou úhradu škod způsobených povodní, 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši     

50 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a obcí 
Hřensko, se sídlem Hřensko 71, PSČ 407 17 Hřensko, IČ 00261351, jako obdarovaným, na 
částečnou úhradu škod způsobených povodní, 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši     

50 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a 
městem Chrastava, se sídlem náměstí 1. máje 1, PSČ 463 31 Chrastava, IČ 00262871, jako 
obdarovaným, na částečnou úhradu škod způsobených povodní, 

 
5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši     

50 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a 
městem Frýdlant, se sídlem T. G. Masaryka 37, PSČ 464 13 Frýdlant, IČ 00262781, jako 
obdarovaným na částečnou úhradu škod způsobených povodní, 

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

závazného ukazatele: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6310 2141 11 Příjmy z úroků 1 132,0 + 350,0 1 482,0 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR  ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 
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5269 11 Ostatní správa v oblasti hospodářských 
opatření pro krizové stavy (dary) 

0,0 + 350,0 350,0 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 30 144,7 + 350,0 30 494,7 
 

 

3878/93/5/2010 Úprava platu ředitelky mateřské školy  

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 09. 2010 úpravu příplatku za vedení 
paní Michaele Gálíčkové, ředitelce Mateřské školy Přerov, U tenisu 2 v rozsahu dle důvodové zprávy. 
 

 

3879/93/5/2010 SK Mlýn Přerov - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem SK Mlýn Přerov, IČ: 26526701, se sídlem 
Přerov, Za mlýnem 2, na úhradu části nákladů spojených s účastí členky klubu Karolíny 
Jandové na Mistrovství světa v minigolfu konaném v polovině srpna 2010 v Soči 

 
2.  schválit následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet      
po úpravě 

6310 2141 11 Příjmy z úroků 1 132,0 +5,0 1 137,0 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 +5,0 5.0 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 30 144,7 +5,0 30 149,7 
 
 
 

 

3880/93/5/2010 ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV – záměr účelové dotace 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč subjektu ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV,                    
IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28, na dopravu spojenou s účastí jezdce klubu Pavla 
Procházky na dvoudílném Mistrovství světa 2010 v biketrialu konaném 25. 07. 2010 ve Španělsku       
a 01. 08. 2010 v Itálii. 
 

 

3881/93/5/2010 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – záměr účelové 
dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč subjektu Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2,       
IČ: 70259925, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, pro studenty týmu Speed Performance Šhow team 
Přerov na úhradu části nákladů spojených s přípravou na celosvětové finále soutěže „F1 in schools“ 
konané v rámci Velké ceny Formule 1 v Singapuru 2010. 
 

 

3882/93/5/2010 Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení  
pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Želatovská 8 - 
jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní 
komise  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8, zřízené statutárním 
městem Přerov 

 
2. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8, zřízené statutárním městem 
Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 12. 08. 2010  

 
Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Želatovská 8: 
 
• Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková (člen určený zřizovatelem) 
• Mgr. Romana Pospíšilová (člen určený zřizovatelem) 
• PaedDr. Iveta Stonawská (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje) 
• Mgr. Marie Mifková (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle 

druhu a typu příslušné školy, ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Přerov,  Trávník 
27) 

• Mgr. Zuzana Fárková (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 
Želatovská 8) 

• Mgr. Lenka Zedková (školní inspektor České školní inspekce)  
• Jiří Petráš (člen školské rady při příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Želatovská 8) 
 
3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8 –  paní Mgr. Šárku Krákorovou 
Pajůrkovou, s účinností od 12. 08. 2010 

 
4. schvaluje že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8 je s účinností od 
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12. 08. 2010 paní Marcela Švancarová, zaměstnankyně Odboru školství, mládeže a 
tělovýchovy Magistrátu města Přerova 

 
5. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

 
 

3883/93/5/2010 Přijetí nepeněžitých darů a peněžitých darů účelově určených 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem   

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

 

3884/93/5/2010 Základní škola Přerov, Trávník 27 - souhlas zřizovatele k použití části 
rezervního fondu na posílení investičního fondu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje převod finančních prostředků ve výši 213 563,- Kč          
z rezervního fondu Základní školy Přerov, Trávník 27, příspěvkové organizace zřízené statutárním 
městem Přerovem do investičního fondu této organizace. 
 

 

3885/93/5/2010 Opatření související se zateplováním školských objektů 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje , aby příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem 
• Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,  Trávník 27, 
• Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Velká 

Dlážka 5, 
• Základní škola J. A. Komenského, Přerov – Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem 

Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, 
• Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem 

Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11 
 
      použily provozní příspěvek zřizovatele:  

a. k částečnému financování nákladů školy v přírodě pro žáky uvedených škol a adaptačního 
pobytu pro žáky 2. stupně základní školy Pod skalkou dle varianty I  důvodové zprávy,   

b. k financování odměn pracovníků uvedených škol včetně zákonných odvodů z těchto odměn 
vyplývajících, v rozsahu dle varianty I  důvodové zprávy,  

      a to pod podmínkou schválení příslušné části rozpočtového opatření č. 15 Zastupitelstvem města      
Přerova, vztahující se k této předloze. 
 
2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 

1117, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova 
Chemoprojekt) – místnosti dv. č. 8 o výměře 56,4 m2, dv. č. 56 vč. vstupní části o výměře   
60,4 m2,  dv. č. 57 o výměře 42 m2, dv. č. 62 o výměře 61,8 m2, dv. č. 73 o výměře 61,8 m2      
v I. patře  a místnost dv. č. 75 o výměře 63 m2  ve II. patře, mezi statutárním městem Přerov, 
jako půjčitelem a Základní školou Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem Přerov, Přerov 
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I - Město, Trávník 27, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 
od 1. 9. 2010 do 31. 10. 2010. Účelem výpůjčky je užívání prostor pro výchovu a vzdělávání. 

 
 

3886/93/5/2010 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 26 v domě zvláštního určení - domě                  

s pečovatelskou službou č. p. 576  v Přerově,  U Žebračky   č.o. 18, s paní J.J. 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 14 v domě  č. p. 1378  v Přerově, 

Trávník  č.o. 4, s paní Z.M. 
 

 

3887/93/5/2010 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k bytu č. 3 v domě č. p. 740  v  Přerově,  Husova č. o.7,  

s manželi  J.  a D.D. 
 
2. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k bytu č. 12 v domě č. p. 2148  v  Přerově,  Denisova  

č. o.6,  s panem  Z.M.  a  H.G., 
 
3. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k bytu č. 8 v domě č. p. 740 v  Přerově,  Husova č. o.7, 

s panem P.H.. 
 

 

3888/93/5/2010 Úplatný převod nemovitých věcí - doprodej bytových jednotek formou 
výběrového řízení (tzv. obálkovou metodou) 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod bytových jednotek uvedených v příloze č. 1 a vyhlášení 
výběrového řízení na úplatný převod těchto bytových jednotek z vlastnictví statutárního města Přerova 
za podmínek stanovených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů         
na internetových stránkách statutárního města Přerova, na úřední desce Magistrátu města Přerova         
a dále 1x v tisku Přerovský deník a Mladá fronta DNES, na internetových stránkách DSMP a na 
vývěsce DSMP. 
 

 

3889/93/5/2010 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova –  
bytu č. 210/8 v domě č.p. 210, 275 a 276 ,    bytu č. 2794/7 v domě č.p. 
2793 , 2794 a 2795 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu 

č.210/8 v domě č.p. 210, 275 a 276, tř. 17. listopadu   č.or. 10, 12 a 14, Přerov, na pozemku 
p.č. 2883/33 zast. pl.,  včetně spoluvlastnického podílu 598/33417 na společných částech 
domu a příslušného spoluvlastnického podílu 598/33417 k pozemku p.č. 2883/33 zast. pl.,       
o výměře 759 m²  v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví SENSUS s.r.o., se sídlem 
Kojetínská č. 17, Přerov,  za kupní cenu  290 600,--  Kč, 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu č. 
2794/7 v domě č.p. 2793, 2794 a 2795, Velká Dlážka  č. or. 30, 32 a 34, Přerov , na pozemku 
p.č. 4293/24 zast.pl., včetně spoluvlastnického podílu 761/30808 na společných částech domu 
a příslušného spoluvlastnického podílu 761/30808 k pozemku p.č. 4293/24 zast. pl., o výměře 
564 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov,  do vlastnictví  slečny M.S., za kupní cenu  344 600,-- Kč. 

 
 

3890/93/5/2010 Návrh na zrušení usnesení Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání ruší usnesení č. 3753/90/5/2010 (bod 2) z 90. schůze Rady města 
Přerova konané dne 21. června 2010 (J.F.). 
 

 

3891/93/5/2010 Rozšíření poskytovatelů veřejné služby 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti 
veřejné služby mezi statutárním městem Přerov a Krajskou veterinární správou pro Olomoucký kraj, 
se sídlem Olomouc, PSČ 779 00, třída Míru 101, IČ 65392299, jako poskytovatelem veřejné služby. 
 

 

3892/93/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova. 
 

 

3893/93/6/2010 Záměr města Přerova – nájem  nemovitých věcí v majetku Města 
Přerova -  pozemku p.č. 1252/4 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy na nájem pozemku p.č. 

1252/4 ost. plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Přerov, uzavřené dne16.9.1996 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 5.6.1997 a dodatku č. 2  ze dne 14.3.2002 mezi Městem Přerovem jako pronajímatelem 
a paní A.B., jako nájemcem k 31.12.2010. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 1252/4 ost. plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Přerov. 
 

 

3894/93/6/2010 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú.  Přerov. 
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3895/93/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 5933 ZE-GP    
v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  záměr 
statutárního města Přerova - úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 5933  ZE-GP v k.ú. Přerov. 
 

 

3896/93/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 60/9 v k.ú. Popovice u Př. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem pozemku p.č. 
60/9 trvalý travní porost o výměře 1308 m2 v k.ú. Popovice u Př. 
 

 

3897/93/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z vlastnictví statutárního města Přerova - objektu bydlení č.p. 2881, 
příslušného k části obce Přerov I - Město, stojícího na pozemku p.č. 
2554/13 a  pozemků p.č. 2554/13 a p.č. 2559/11 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit své usnesení č. 865/27/3/2009                  

z 27. jednání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. 12. 2009, kterým schválilo 
úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - objektu bydlení 
č.p. 2881, příslušného k části obce Přerov I–Město, postaveného na pozemku p.č. 2554/13         
a pozemků p.č. 2554/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1085 m2 a p.č. 2559/11, ostatní 
plocha o výměře 2733 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova                
do vlastnictví společnosti KARAT Software a.s., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, PSČ        
750 00, IČ: 25352687, za kupní cenu ve výši 8 000 000,- Kč. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod objektu bydlení č.p. 2881, příslušného k části obce Přerov I–Město, 
postaveného na pozemku p.č. 2554/13 a pozemků p.č. 2554/13, zastavěná plocha a nádvoří       
o výměře 1085 m2 a p.č. 2559/11, ostatní plocha o výměře 2733 m2 vše v k.ú. Přerov               
a vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod těchto nemovitostí 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 
2.380,- Kč (vč. DPH), to vše za podmínky, že nejpozději ke dni 23.8.2010 nebude uzavřena 
kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov (jako prodávajícím) a společností KARAT 
Software a.s., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 25352687 (jako kupujícím) na úplatný 
převod objektu bydlení č.p. 2881, příslušného k části obce Přerov I–Město, postaveného         
na pozemku p.č. 2554/13 a pozemků p.č. 2554/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře      
1085 m2 a p.č. 2559/11, ostatní plocha o výměře 2733 m2 vše v k.ú. Přerov podle usnesení 
Zastupitelstva města Přerova č. 865/27/3/2009 z 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
konaného dne 14.12.2009. 

 
 

 

3898/93/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí             
v majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 4811, části 



 15 

pozemku p.č. 4799, pozemku p.č. 4797, pozemku p.č. 4796, části 
pozemku p.č. 4790/1, části pozemku p.č. 4795/1, části pozemku p.č. 
4801 a části pozemku p.č. 4803/1 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části 
pozemku  p.č. 4811 ost.pl. o výměře 26.360 m2, části pozemku p.č. 4799 ost.pl. o výměře 990 m2, 
pozemku p.č. 4797 ost.pl. o výměře 373 m2, pozemku p.č. 4796 ost.pl. o výměře 2808 m2, části 
pozemku p.č. 4790/1 ost.pl. o výměře  2840 m2, části pozemku p.č. 4795/1 ost.pl. o výměře 250 m2, 
části pozemku p.č. 4801 ost.pl.  o výměře 1990 m2 a části pozemku p.č. 4803/1 ost.pl.  o výměře      
1630 m2  vše v k.ú. Přerov. 
 

 

3899/93/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí z/do majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr  statutárního města Přerova - bezúplatný převod: 
 
1.  částí pozemku p.č. 1014/1 ost. plocha o celkové výměře 380 m2 dle GP č. 215-31/2006 

označených  jako  p.č. 1014/3 ost. plocha o výměře 109 m2 a  díl „i“  ost.plocha o výměře     
271 m2 v k.ú. Dluhonice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic 
Olomouckého  kraje do vlastnictví statutárního města Přerova 

 
2.   části pozemku v ZE – původ EN p.č. 1013/10 dle GP č. 215-31/2006 označený jako díl „a“ 

zahrada o výměře 32 m2 v k.ú. Dluhonice z vlastnictví statutárního města Přerova                   
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého  kraje. 

 
3.  částí pozemku p.č. 1022 ost. plocha  o celkové  výměře 877 m2 dle GP č. 215-31/2006 

označených jako díly „d“ a „k“ v k.ú. Dluhonice z vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic     
do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

 

3900/93/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  směnu části 
pozemku p.č. 114/1 orná půda o výměře cca 1300 m2, části p.č. 113  orná půda o výměře cca 590 m2    
a části p.č. 110/1 orná půda  o výměře cca 150 m2, vše  v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví 
statutárního města Přerova  za části pozemků p.č. 114/2 orná půda o výměře cca 60 m2, p.č. 112/1 orná 
půda  o výměře cca 100 m2   a  pozemku  p.č. 169/10 o výměře  329 m2  ost. plocha, vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova  ve vlastnictví manželů  Z.  a   A.V. 
 

 

3901/93/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 270 a stavby bez 
čp/če na pozemku p.č. 270 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova -  úplatný převod pozemku p.č. 270 zast. plocha a nádvoří o výměře 68 m2 

a stavby bez čp/če - garáž na pozemku p.č. 270, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova. 
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3902/93/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje:  
 
1.  uzavření dohody o skončení nájmu  části pozemku p.č. 263 ovocný sad o výměře  340 m2        

v k.ú. Předmostí vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 26.8.2009 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  K.B., jako nájemcem dohodou k 
30.9.2010. 

 
2.  záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 263 ovocný sad o výměře 340 m2 

v k.ú. Předmostí 
 

 

3903/93/6/2010 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod  nemovitých 
věcí do majetku statutárního města  Přerova -   pozemku p.č. 2167/3     
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod   
pozemku p.č. 2167/3 ostatní plocha o výměře  473 m2  v k.ú.Přerov,  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. 
 

 

3904/93/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – 2 bezbariérových garáží v 
budově č.p. 3215, příslušné k části obce Přerov I-M ěsto na pozemku 
p.č. 1233/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytové jednotky č. 3215/113 

(bezbariérové garáže) v budově č.p. 3215 - bytový dům, příslušné k části obce Přerov I-Město 
na pozemku p.č. 1233/2 v k.ú. Přerov (Jaselská 12) o celkové výměře 20,26 m2. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytové jednotky č. 3215/114 

(bezbariérové garáže) v budově č.p. 3215 – bytový dům, příslušné k části obce Přerov I-Město 
na pozemku p.č. 1233/2 v k.ú. Přerov (Jaselská 12) o celkové výměře 20,72 m2. 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytové jednotky č. 3215/113 (bezbariérové 

garáže) v budově č.p. 3215 - bytový dům, příslušné k části obce Přerov I-Město na pozemku 
p.č. 1233/2 v k.ú. Přerov (Jaselská 12) o celkové výměře 20,26 m2  mezi statutárním městem 
Přerov, jako pronajímatelem a M.O., jako nájemcem.Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou, 29 dnů.Výše nájemného bude činit 292,-Kč. Účelem nájmu bude využití prostoru jako 
bezbariérová garáž. 

 
 

3905/93/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 5207/1 v k.ú.Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5207/1 ost. plocha 
v k.ú.  Přerov   o výměře cca 25 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich 
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spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p.2765, příslušného k části obce Přerov I - 
Město a pozemku p.č. 5207/9 v k.ú. Přerov,  a to následovně: 
 
Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 
 
2765/1    byt                               5341/109752 
 
2765/2    byt                               5333/109752 
 
2765/3    byt                               7086/109752 
 
2765/4    byt                               7086/109752 
 
2765/5    byt                               7086/109752 
 
2765/6    byt                               7068/109752 
 
2765/7    byt                               7068/109752 
 
2765/8    byt                               7068/109752 
 
2765/9    byt                               7086/109752 
 
2765/10  byt                               7086/109752 
 
2765/11  byt                               7068/109752 
 
2765/12  byt                               7068/109752 
 
2765/13  byt                               7086/109752 
 
2765/14  byt                               7086/109752 
 
2765/15  byt                               7068/109752 
 
2765/16  byt                               7068/109752 
 
 
       Na prodej  části pozemku p.č. 5207/1 v k.ú. Přerov 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. 
 

 

3906/93/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 5207/1 v k.ú.Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5207/1 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.2771,  příslušného k části obce Přerov I - 
Město  a pozemku p.č. 5207/15 v k.ú. Přerov, a to následovně: 
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Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 
 
2771/1    byt                              5333/109832 
 
2771/2    byt                              5351/109832 
 
2771/3    byt                              7091/109832 
 
2771/4    byt                              7073/109832 
 
2771/5    byt                              7073/109832 
 
2771/6    byt                              7091/109832 
 
2771/7    byt                              7091/109832 
 
2771/8    byt                              7073/109832 
 
2771/9    byt                              7073/109832 
 
2771/10  byt                              7091/109832 
 
2771/11  byt                              7091/109832 
 
2771/12  byt                              7073/109832 
 
2771/13  byt                              7073/109832 
 
2771/14  byt                              7091/109832 
 
2771/15  byt                              7091/109832 
 
2771/16  byt                              7073/109832 
 
       Na prodej  části pozemku p.č. 5207/1 v k.ú.Přerov 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. 
 
 
 
 
 

 

3907/93/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú.Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha 
v k.ú.  Přerov   o výměře cca 12 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich 
spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p.524,  příslušného k části obce Přerov I - 
Město a pozemku p.č. 4394/37 v k.ú. Přerov, a to následovně: 
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Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 
 
524/1     byt                                4790/224836 
 
524/2     byt                                5959/224836 
 
524/3     byt                                3495/224836 
 
524/4     byt                                5125/224836 
 
524/5     byt                                6853/224836 
 
524/6     byt                                6853/224836 
 
524/7     byt                                5959/224836 
 
524/8     byt                                3495/224836 
 
524/9     byt                                5125/224836 
 
524/10   byt                                6853/224836 
 
524/11   byt                                6853/224836 
 
524/12   byt                                5959/224836 
 
524/13   byt                                3495/224836 
 
524/14   byt                                5125/224836 
 
524/15   byt                                6853/224836 
 
524/16   byt                                6853/224836 
 
524/17   byt                                5959/224836 
 
524/18   byt                                3495/224836 
 
524/19   byt                                5125/224836 
 
524/20   byt                                6853/224836 
 
524/21   byt                                6853/224836 
 
524/22   byt                                5959/224836 
 
524/23   byt                                3495/224836 
 
524/24   byt                                5125/224836 
 
524/25   byt                                6853/224836 
 
524/26   byt                                6853/224836 
 
524/27   byt                                5959/224836 
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524/28   byt                                3495/224836 
 
524/29   byt                                5125/224836 
 
524/30   byt                                6853/224836 
 
524/31   byt                                6853/224836 
 
524/32   byt                                5959/224836 
 
524/33   byt                                3495/224836 
 
524/34   byt                                5125/224836 
 
524/35   byt                                6853/224836 
 
524/36   byt                                6853/224836 
 
524/37   byt                                5959/224836 
 
524/38   byt                                3495/224836 
 
524/39   byt                                5125/224836 
 
524/40   byt                                7472/224836 
 
       Na prodej  části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov 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. 
 

 

3908/93/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
-  jiné stavby bez č.p./č.ev  na pozemku p.č. 75/14 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - jiné stavby bez č.p./č.ev  na pozemku 
p.č. 75/14 v k.ú. Přerov do podílového spoluvlastnictví: 
 
-   J.M., spoluvlastnický podíl id  ½; 
-   Ing. I.J. , spoluvlastnický podíl id. ¼; 
-   K.S., spoluvlastnický podíl id.¼  
 
za cenu  v místě a čase obvyklou ve výši 239.000,- Kč ( šicí dílna 152.000,-Kč, 2 garáže 87.000,-Kč). 

 
 

3909/93/6/2010 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) 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 217/101 (garáže) o výměře   
19,75 m2 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 spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1975/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana O. a 
paní J.Ž., za kupní cenu ve výši 167.875,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 217/102 (garáže) o výměře   
16,37 m2 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 spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1637/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana J.H., za kupní cenu 
ve výši 139.145,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 217/103 (garáže) o výměře  
16,05 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1605/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Ing. 
Z. a paní Mgr. P.S., za kupní cenu ve výši 136.425,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a 
čase obvyklá. 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 217/104 (garáže) o výměře  
15,53 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1553/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana A.K., za kupní cenu 
ve výši 132.005,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 217/105 (garáže) o výměře  
16,19 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1619/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Ing. 
A. a paní E.D., za kupní cenu     ve výši 137.615,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase 
obvyklá. 

 
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 217/106 (garáže) o výměře  
19,66 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1966/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Ing. 
J. a paní Ing. A.S., za kupní cenu ve výši 167.110,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase 
obvyklá. 

 
7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 218/101 (garáže) o výměře  
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19,74 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1974/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana J.P., za kupní cenu 
ve výši 167.790,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 218/102 (garáže) o výměře  
16,20 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1620/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Ing. 
V. a paní D.O., za kupní cenu ve výši 137.700,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase 
obvyklá. 

 
9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 218/103 (garáže) o výměře  
15,90 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1590/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana R.  a 
paní J.P., za kupní cenu ve výši 135.150,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
10. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 218/104 (garáže) o výměře  
15,57 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1557/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana 
JUDr. J.  a paní E.H., za kupní cenu ve výši 132.345,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a 
čase obvyklá. 

 
11. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 218/105 (garáže) o výměře  
16,10 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1610/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana JUDr. A.B., za kupní 
cenu ve výši 136.850,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
12. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí        

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 218/106 (garáže) o výměře  
19,79 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1979/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana M. a 
paní A.S., za kupní cenu ve výši 168.215,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase 
obvyklá. 

 
13. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 219/101 (garáže) o výměře  
19,70 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1970/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Ing. 
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V. a paní D.B., za kupní cenu ve výši 167.450,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase 
obvyklá. 

 
14. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 219/102 (garáže) o výměře  
15,93 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1593/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana Ing. L.S., za kupní 
cenu ve výši 135.405,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
15. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 219/103 (garáže) o výměře  
15,99 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1599/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Ing. 
D. a paní J.K., za kupní cenu ve výši 135.915,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase 
obvyklá. 

 
16. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 219/104 (garáže) o výměře  
15,64 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1564/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Z. a 
paní DiS. L.Z., za kupní cenu ve výši 132.940,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase 
obvyklá. 

 
17. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 219/105 (garáže) o výměře  
16,09 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1609/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana 
MUDr. M. a paní S.J., za kupní cenu ve výši 136.765,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a 
čase obvyklá. 

 
18. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí         

ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 219/106 (garáže) o výměře  
19,29 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1929/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana L.K., za kupní cenu 
ve výši 163.965,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
 

3910/93/6/2010 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu částí 
pozemku p.č.5297/2 ost.plocha-sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Přerov označené dle 
geometrického plánu č. 3705-118/2007 jako pozemky p.č.5297/122 o výměře 1 m2 , p.č. 5297/121        
o výměře 2m2, p.č. 5297/123 o výměře 2 m2, p.č. 5297/124 o výměře  1 m2,  p.č. 5297/125 o výměře    
1 m2  a část pozemku p.č.  5300/1 ost.plocha-manipulační plocha v k.ú. Přerov  označeného dle 
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geometrického plánu č.3705-118/2007 jako  díl "q" pozemku p.č. 5300/1  o výměře 0,09 m2   ve 
vlastnictví statutárního města Přerova za  část pozemku p.č. 5297/1 označeného dle geometrického 
plánu č. 5167-50/2010 jako pozemek p.č. 5297/126 o výměře  321 m2  ve vlastnictví J.S.. 
Směna pozemků bude realizována s doplatkem rozdílu ceny směňovaných pozemků ve výši  195 639,- 
Kč ve prospěch J.S.. 
 

 

3911/93/6/2010 Úplatný převod části nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod částí pozemku p.č. 5307/85 ost. plocha v k.ú. Přerov označené dle geometrického plánu           
č. 5191-75/2010 jako pozemek p.č. 5307/517 o výměře  73 m2  a  jako pozemek p.č. 5307/518 ost. 
plocha o výměře  9 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví B.V., za 
kupní cenu ve výši 61 500,- Kč (tj. 750,- Kč/m2 )- cena v místě a čase obvyklá. 
 

 

3912/93/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 1097/1 v objektu k bydlení č.p. 1097, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 902 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod - doprodej bytové jednotky č. 1097/1 v objektu k bydlení č.p. 1097, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 902 v k.ú. Přerov (Husova 10) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 377.010,- Kč                           
a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 902 v k.ú. Přerov  ve výši 501/14022 za cenu 
18.821,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 395.831,- 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 K.V., přičemž převod bude realizován 
v termínu do 31.11.2010. 
 

 

3913/93/6/2010 Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 5733/2 zast. 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení 
Zastupitelstva města Přerova č. 908/28/3/2010 přijaté na jeho 28. zasedání dne 8.2.2010, jímž byl 
schválen úplatný převod části pozemku p.č. 5733/2 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 2430 m2 v k.ú. 
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti UNOWAX s.r.o. se sídlem 
Přerov VII-Čekyně, Zámecká 230/31, IČ 27848787. 
 

 

3914/93/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 4643/1 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí   z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č.4643/1 ostatní plocha  o 
výměře 480 m2  v k.ú. Přerov do majetku – společného jmění manželů H. a Ing. M.K., za cenu  v místě 
a čase obvyklou 600.000,- Kč / tj. 1.250,- Kč/m2/. 
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3915/93/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví České republiky                
s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova 
– pozemky p.č. 195 a p.č. 198  v k.ú. Žeravice  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemků p.č. 195 (zahrada) o výměře 482 m2 a p.č.198 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
183 m2 v k.ú.Žeravice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo 
nábřeží 390/42, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 332.500,-Kč 
(tj. 500,-Kč/m2). 
 

 

3916/93/6/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 5001, p.č. 4926/6 a p.č. 4969/1  vše v k.ú. Přerov - 
dodatek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nájem částí 
pozemků v k.ú. Přerov p.č. 5001 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4926/6 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4969/1 
ost.pl. o výměře 1 m2 a  p.č. 4971/1 ost.pl. o výměře 1 m2 vše v k.ú. Přerov, uzavřené dne 1.7.2010,  
mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a společností CONCEPT 2M spol. s r.o.,        
se sídlem Praha 2, IČ: 26447410 (jako nájemcem).  
Dodatkem č. 1  se mění nájemní smlouva tak, že z předmětu nájmu se vypouští část pozemku p.č. 
4971/1 ost.pl..o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov a současně se mění výše nájemného tak, že namísto 
původní výše  9.600,-Kč/rok (bez DPH) bude nájem činit 7.200,- Kč/rok (bez DPH). Součástí ujednání 
dodatku č. 1 bude dále závazek pronajímatele vrátit nájemci poměrnou část nájemného, kterou 
nájemce uhradil pronajímateli za užívání části pozemku  p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov ode dne 1.7.2010.  
V ostatním se nájemní smlouva ze dne 1.7.2010 nemění. 
 

 

3917/93/6/2010 Nájemní smlouva mezi Českými drahami, a. s., jako pronajímatelem    
a Statutárním městem Přerov, jako nájemcem 

Rada města Přerova po projednání schvaluje text nájemní smlouvy mezi Českými drahami, a. s.,      
IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, jako pronajímatelem a 
Statutárním městem Přerov, jako nájemcem, a to zejména čl. III odst. 5 této smlouvy (tzv. inflační 
doložka) v následujícím znění: 
 
Sjednaná výše ročního nájemného v tomto článku bude pronajímatelem každoročně upravována 
dosaženým indexem spotřebitelských cen a životních nákladů za posledních 12 měsíců předchozího 
roku. Rozhodujícím údajem pro úpravu výše nájemného je dosažený index spotřebitelských cen a 
životních nákladů za předchozí rok, zveřejněný Českým statistickým úřadem v Aktuální statistické 
informaci ČSÚ nebo míra inflace v procentech vyjádřená přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen (CPI- Consumer Price Index) za 12 měsíců předchozího roku proti průměru 12-ti 
měsíců roku tomuto roku předcházejícího uvedená ve výpisu ze statistického zjišťování ČSÚ. Úprava 
výše nájemného bude nájemci oznámena doporučeným dopisem. Základem pro úpravu výše 
nájemného je výše ročního nájemného, která byla naposled sjednána v souladu s touto smlouvou, čímž 
se rozumí i nájemné upravené indexem spotřebitelských cen a životních nákladů za posledních 12 
měsíců předchozího roku. Smluvní strany dohodly výše uvedenou úpravu nájemného, jako závazný 
způsob určení ceny nájemného pro další období v souladu s §2 odstavec 2 zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů.  
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Nájemce se zavazuje na oznámenou úpravu nájemného přistoupit a takto upravenou výši nájemného 
hradit. Pronajímatel je oprávněn za výše uvedených podmínek vyúčtovat upravené nájemné a nájemce 
je povinen upravené nájemné platit podle termínů dohodnutých ve splátkovém kalendáři. Výše 
nájemného bude upravována vždy od 1. ledna a do plateb bude promítána od 2. čtvrtletí příslušného 
roku s doplatkem rozdílu způsobeného vlivem nepromítnuté úpravy výše nájemného indexem inflace v 
1. čtvrtletí. Pronajímatel má právo po posouzení všech okolností sjednanou výši nájemného indexem 
inflace neupravit. 
 
Text nájemní smlouvy tvoří přílohu této předlohy. 

 
 

3918/93/6/2010 Prominutí pohledávky na nájemném  a uzavření dodatku k nájemní 
smlouvě  za paní Jelenou Bednaříkovou, místem podnikání Přerov, 
Bayerova 4, IČ: 60789239 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky nájemného       

ve výši 51.213,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 650,- Kč (za období od 22.5.2010                  
do 6.9.2010) dle nájemní smlouvy uzavřené dne 21.4.2010 mezi statutárním městem Přerov 
(jako pronajímatelem) a paní Jelenou Bednaříkovou, místem podnikání Přerov, Bayerova 4, 
IČ: 60789239 (jako nájemcem) na nájem budovy č.p. 3163, příslušné k části obce Přerov  I. - 
Město, na pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov, budovy č.p. 3160, příslušné k části obce Přerov I. 
- Město, na pozemku p.č. 4808/2, části pozemku p.č. 4808/2 a části budovy č.p. 3161, 
příslušné k části obce Přerov I.- Město, na pozemku p.č. 4808/1 vše v k.ú. Přerov, části 
pozemku p.č. 4811 vše v k.ú. Přerov. 

 
2. neschvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 21.4.2010 mezi 

statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní Jelenou Bednaříkovou, místem 
podnikání Přerov, Bayerova 4, IČ: 60789239 (jako nájemcem) na nájem budovy č.p. 3163, 
příslušné k části obce Přerov  I. - Město, na pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov, budovy č.p. 
3160, příslušné k části obce Přerov I. - Město, na pozemku p.č. 4808/2, části pozemku p.č. 
4808/2 a části budovy č.p. 3161, příslušné k části obce Přerov I.- Město, na pozemku p.č. 
4808/1 vše v k.ú. Přerov, části pozemku p.č. 4811 vše v k.ú. Přerov, kterým se doplňuje čl. VI. 
uvedené smlouvy, ve kterém je stanovena povinnost nájemce hradit nájemné v měsíčních 
splátkách ve výši 11.910,- Kč a to tak, že nájemce není povinen uhradit nájemné za období od 
7.9. do 31.12.2010 v celkové výši 35.730,- Kč. 

 
 

3919/93/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části nebytových 
prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 47 o výměře 17,9 m2 mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a společností STATUS MEDIA s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, 
Pod Krejcárkem 975/2, PSČ 130 00, IČ: 29057515, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné bude činit 17.900,- Kč/rok  (tj. 1.000,- Kč/ 
m2) bez DPH. Účelem nájmu bude užívání prostor jako kancelář. 
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3920/93/6/2010 Nájem nemovitých věcí  statutárním městem  Přerov - pozemku 
p.č.2697/1 a p.č. 2697/2 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  uzavření  dodatku č. 1. k nájemní smlouvě ze dne 
30.6.2009  na pozemek p.č. 2697/1 ostatní plocha o výměře 156 m2 a pozemek p.č. 2697/2 zastavěná 
plocha o výměře 67 m2 vše v k.ú. Přerov,  mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo  nábř. 42, Praha 2,  IČ. 69797111  jako pronajímatelem a statutárním 
městem Přerov jako nájemcem.Dodatkem č.1. bude upraven článek  III.  nájemní smlouvy, jehož znění 
bude následující. 
 "Nájemné za pronajaté nemovitosti uvedené v článku I. odst.1 této smlouvy se sjednává 
ve smyslu § 27 odst.3 zákona č.219/2000 Sb. ve výši stanovené výměrem Ministerstva financí č. 
01/2010, a to 25,00 Kč/m2/rok (tj. 5.575,00 Kč ročně). 
Nájemné je splatné na účet pronajímatele č.19-9127761/0710 vedený u České národní banky, 
pobočky Ostrava. Počínaje dnem 1.1.2011, je roční nájemné splatné vždy k 15.6. příslušného 
kalendářního roku. K bezhotovostní platbě nájemného dle předcházejícího odstavce uvede 
nájemce variabilní symbol 7110900099. Skončí-li nájem v období ode dne účinnosti této smlouvy 
do 29.6.2017 náleží pronajímateli pouze poměrná část nájemného za výše uvedené období. 
Nájemné za období od 30.6.2010 do 31.12.2010 ve výši 2.826,00 Kč se nájemce zavazuje zaplatit 
na účet pronajímatele nejpozději ke dni 30.9.2010. Pronajímatel může počínaje dnem 1.1.2011 
každoročně s účinností od 1. ledna upravit výši nájemného v závislosti na výši nájemného pro 
nepodnikání dle aktuálního výměru Ministerstva financí pro příslušný kalendářní rok. Takto 
upravenou výši nájemného pronajímatel uplatňuje písemným oznámením nájemci." 
Dále dodatkem č. 1 bude upraven  článek IV.  nájemní smlouvy, jehož znění bude následující: 
 "Nájem se sjednává na dobu od 1.7.2009 do doby převodu vlastnického práva                   
k pronajatým nemovitostem na nového nabyvatele, nejpozději však do 29.6.2017."  
 V ostatním se smlouva o nájmu nemovitostí ze dne 30.6.2009 znovuobnovená dle § 676 odst. 
2 občanského zákoníku nemění. 
 
 
 
 

 

3921/93/6/2010 Nájem nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 6163/1, p.č. 6164 a  pozemku  p.č. 6163/2 vše v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na  část pozemku p.č. 6163/1  
ostatní plocha o výměře 8510 m2,  pozemku p.č. 6163/2 orná půda o výměře 12327 m2 a části pozemku  
p.č. 6164 orná půda o výměře 23438 m2 vše v k.ú. Přerov, mezi Statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a Ing. Alešem Ruskem, místem podnikání  K záložně 660/51 Troubky, IČ: 45224684  
jako nájemcem. Nájem se sjednává na dobu určitou   20 let, s výpovědní lhůtou 3 roky a to k 1. říjnu  
běžného roku. Výše nájemného činí 5 313,- Kč/rok,  tj. 1200,-Kč /ha/rok. Účelem nájmu je pěstování 
rychlerostoucích rostlin. 
 

 

3922/93/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
objektu veřejného WC a občerstvení na pozemku p.č. 4734 a části 
pozemku p.č. 6848 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na nájem objektu 
veřejného WC a občerstvení na pozemku p.č. 4734 ost. pl. a části pozemku p.č. 6848 ost. pl. o výměře 
30 m2 (zpevněná plocha před pronajatým objektem), vše v k.ú. Přerov ze dne 3. 6. 2002 ve znění 
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dodatku č. 1 ze dne 11. 10. 2004, uzavřené mezi městem Přerov, jako pronajímatelem a panem 
Martinem Bednaříkem, místem podnikání: Bayerova 1496/4, IČ: 60686430, jako nájemcem. 
Dodatkem č. 2 bude stanoveno, že pronajímatel vrátí nájemci poměrnou část nájemného po dobu 
uzavření parku Michalov ve výši 1.271,- Kč. 
 

 

3923/93/6/2010 Záměr statutárního města Přerova -  nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - části nebytových prostor v 
objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části nebytových 
prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 35 o výměře 12,3 m2 mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a občanským sdružením "Agentura 4U", se sídlem Přerov, 
Kosmákova 2827/42, IČ: 22865721, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné bude činit 2.460,- Kč/rok (tj. 200,- Kč/m2/rok). 
Účelem nájmu bude užívání prostor jako kancelář. 
 

 

3924/93/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 424, příslušném k části 
obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě na nájem 
nebytových prostor – jednotky č. 424/102 o výměře 38,3 m2 v objektu bytový dům č.p. 424, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov ze dne 21. 7. 1999 ve znění 
dodatků č. 1 – 7, uzavřené mezi městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako 
pronajímatelem a občanským sdružením Moravský ornitologický spolek-středomoravská pobočka 
České společnosti ornitologické, se sídlem Přerov I-Město, Č. Drahlovského 424/3, IČ: 14617218. 
Dodatkem č. 8 bude upraveno, že nájemce nebude povinen platit nájemné v celkové výši 11.496,- 
Kč/rok, a to po dobu 1 roku od účinnosti dodatku. 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 
 

3925/93/6/2010 Ukončení nájmu části pozemku p. č. 5747/1  v k. ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 3768/90/6/2010 z 90. schůze konané dne       
21. 6. 2010, kterým schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 14. března 1994 mezi Městem 
Přerov jako pronajímatelem a M.K., jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. října 2001 tak, 
že text 
 
„Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 14. března 
1994 mezi Městem Přerov jako pronajímatelem a M.K., jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
31. října 2001, jejímž předmětem je úplatné přenechání do užívání části pozemku p. č. 5747/1 orná 
půda o výměře 424 m² v k. ú. Přerov za účelem dočasného zřízení autobazaru. Výše uvedená nájemní 
smlouva bude ukončena dohodou k 31. červenci 2010. Nedojde-li k ukončení nájemní smlouvy k 31. 
červenci 2010 dohodou, Statutární město Přerov od této smlouvy odstoupí.“  
 
se nahrazuje následujícím textem: 
 
„Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 14. 3. 1994 
mezi Městem Přerovem, jako pronajímatelem a M.K., jako nájemcem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 



 29 

31. 10. 2001, jejímž předmětem je úplatné přenechání do užívání části pozemku p. č. 5747/1 orná půda 
o výměře 424 m² v k. ú. Přerov za účelem dočasného zřízení autobazaru. Jelikož v termínu do 31. 7. 
2010 nepřistoupil nájemce na ukončení nájemní smlouvy dohodou, Statutární město Přerov učiní vůči 
nájemci jednostranný právní úkon výpovědi z nájmu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce.“ 
 

 

3926/93/6/2010 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: 
 
1. ruší své usnesení č. 3717/89/6/2010 přijaté na 89. schůzi Rady města Přerova dne 1.6.2010, 

kterým schválila uzavření nájemní smlouvy na 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, mezi statutárním městem Přerovem jako 
pronajímatelem a společností Carmagnus s.r.o., se sídlem Polní 14, 750 02 Přerov,                 
IČ 25366548, jako nájemcem, za cenu 400,-Kč/m2/rok, tj. celkem 98.000,-Kč/rok. Nájemní 
smlouva měla být uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu 
měla být prezentace vozidel. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 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, mezi statutárním městem Přerovem jako 
pronajímatelem a společností Carmagnus s.r.o., se sídlem Polní 14, 750 02 Přerov,                 
IČ 25366548, jako nájemcem, za cenu 200,- Kč/m2/rok, tj. celkem 49.000,- Kč/rok. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude 
prezentace vozidel. 

 
 

3927/93/6/2010 Podnájem nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - části nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 1380, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 24 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení č.3019/75/6/2009 z 75.schůze Rady města Přerova konané dne 4.11.2009, 

kterým souhlasila s přenecháním části nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 1380, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov, Palackého 19 o 
výměře 44,12 m2 včetně poloviny přilehlých prostor do podnájmu pro MUDr. L.K., za účelem 
využití prostor pro provozování nestátního zdravotnického zařízení. 

 
2. souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 1380, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov, Palackého 19 o výměře       
44,12 m2 včetně poloviny přilehlých prostor do podnájmu pro Vysokou školu logistiky, o.p.s., 
se sídlem Přerov I - Město, Palackého 25, IČ 25875167,  za účelem využití prostor pro provoz 
Vysoké školy logistiky o.p.s. 

 
 

3928/93/6/2010 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č.17/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě  o výpůjčce ze dne 
8.3.2000 na pozemky p.č. 62/1 sportoviště a rekreační plocha o výměře 7728 m2 p.č. 16 ost. plocha      
o výměře 1840 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.3.2007, dodatku č. 2       
ze dne 5.10.2007, dodatku č. 3 ze dne 19.10.2009, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
půjčitelem a Fotbalovým klubem Kozlovice, IČ 479991521 se sídlem, Přerov IV-Kozlovice, Areál 
Stadionu, jako vypůjčitelem. 
Dodatek č. 4 se týká doplnění bodu č. II smlouvy o výpůjčce a to tak, že předmět výpůjčky bude 
rozšířen o část pozemku p.č. 17/1 ost. plocha o výměře 180 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 
 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 
 

3929/93/6/2010 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 4394/1 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 bude právo zřízení a uložení kabelové přípojky  NN ,  spojené s právem 
přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemku v majetku statutárního města 
Přerova p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov,  ve prospěch oprávněného. 
      Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů 
ode dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu  povinnému z věcného 
břemene geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene na výše uvedeném pozemku 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. 
 

 

3930/93/6/2010 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 5372 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné  a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425,  jako budoucím  
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení kabelové přípojky  NN ,  spojené s právem 
přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemku v majetku statutárního města 
Přerova p.č. 5372 v k.ú. Přerov,  ve prospěch oprávněného. 
      Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů 
ode dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu  povinnému z věcného 
břemene geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene na výše uvedeném pozemku 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. 
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3931/93/6/2010 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 5072/4 a p.č. 6857/2 v 
majetku statutárního města Přerova, v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ 
Distribuce,a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude  právo umístit  a provozovat podzemní kabel VN na pozemcích p.č. 
5072/4, p.č. 6857/2, oba  v  k.ú. Přerov, které jsou v majetku statutárního města Přerova 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 kabelu VN, v rozsahu dle geometrického plánu    
č. 3724-43/2007. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku č. 5887/167/2010  ve výši  28.280,-Kč za zřízení věcného břemene, 
navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí . 
 

 

3932/93/6/2010 Nepeněžitý vklad movitých věcí v majetku statutárního města Přerova 
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepeněžitý vklad movitých věcí                

ve vlastnictví statutárního města Přerova:  
• dílčí úsek vodovodního řadu v obci Přerov, k.ú. Přerov-lokalita Michalov-zbodu napojení             

na pozemku p.č. 4668/1 v délce 161,40m na pozemek p.č. 4724/1 vše k.ú. Přerov- do základního 
kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521, s tím, 
že na základě znaleckého posudku č. 1789/37/10 vyhotoveného dne 20.5.2010 soudním znalcem 
JUDr. Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad částkou 1.061.000,- Kč 

 
• dílčích úseků vodovodního řadu  v obci Přerov, k.ú. Újezdec u Př. 
 
Dílčí úsek č.1-lokalita Nová čtvrť-z bodu napojení na pozemku p.č. 312/9 v délce 149,6m přes 
pozemky p.č. 312/7,p.č.312/1 na pozemek p.č. 871/2 vše k.ú. Újezdec u Přerova. 
 
Dílčí úsek č.2-lokalita Nová čtvrť - v délce 74,2 m na pozemku p.č. 312/9 v k.ú. Újezdec u Přerova. 
 
Dílčí úsek č.3-ul.Spojovací-z bodu napojení na pozemku p.č.8/1 v délce 125,7 m přes pozemky p.č. 
57/4, p.č. 54,p.č. 53 na pozemek p.č. 57/3 vše k.ú.Újezdec u Přerova. 
 
Dílčí úsek č.4- ul.Přerovská - podél stávající komunikace , vedoucí z Jižní čtvrti v Přerově do místní 
části Přerov IV-Újezdec v délce 186,0m. 
 
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 
47674521 , s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1790/38/10 vyhotoveného dne 24.5.2010 
soudním znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad částkou 805.000,- 
Kč 
 
• vodovodní řady v obci Přerov, k.ú. Penčice 
 
PE-DN 100 - v délce 1328,7 m 
PE-DN 80 - v délce 2384,9m 
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PE-DN 63 - v délce 167,0m 
 
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 
47674521 , s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1791/39/10 vyhotoveného dne 28.5.2010 
soudním znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad částkou 
9.563.000,- Kč 
 
• vodovodní řad v obci Přerov, k.ú. Čekyně  
 
PE-DN 100 - v délce 3387,0 m 
PE-DN 80 - v délce 3012,5m 
PE-DN 63 - v délce 2262,4m 
ATS1( automatická tlaková stanice) -na pozemku p.č. 487 k.ú. Čekyně 
ATS2( automatická tlaková stanice) -na pozemku p.č.195 k.ú. Čekyně 
ATS3( automatická tlaková stanice) -na pozemku p.č. 251 k.ú. Čekyně 
 
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 
47674521 , s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1792/40/10 vyhotoveného dne 28.5.2010 
soudním znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad částkou 
16.217.000,- Kč 
 
• kanalizace v k.ú. Žeravice  
Kanalizace betonová DN 300 mm, r.1920 - v délce 74,2 bm  
Kanalizace betonová DN 300 mm, r.1970 - v délce 109,2 bm 
Kanalizace betonová DN 300 mm, r.1970 - v délce 19,2 bm 
Kanalizace betonová DN 400 mm, r.1920 - v délce 214,5 bm 
Kanalizace betonová DN 400 mm, r.1950 - v délce 91,4 bm  
Kanalizace betonová DN 400 mm, r.1970 - v délce 153,2 bm 
Kanalizace betonová DN 400 mm, r.1975 - v délce 119,3 bm 
Kanalizace betonová DN 500 mm, r.1960 - v délce104,3 bm 
Kanalizace betonová DN 500 mm, r.1970- v délce 50,7 bm 
Kanalizace betonová DN 600 mm, r.1920 - v délce 83,5 bm  
Kanalizace betonová DN 600 mm, r.1950 - v délce  174,6 bm 
Kanalizace betonová DN 600 mm, r.1970 - v délce 330,4 bm 
Kanalizace betonová DN 600 mm, r.1950 - v délce 48,1 bm 
Kanalizace betonová DN 800 mm, r.1950 - v délce  52,9 bm 
Kanalizace betonová DN 800 mm, r.1970 - v délce 202,1 bm  
Kanalizace betonová DN 1000 mm, r.1970 - v délce 776,0bm 
Kanalizace betonová DN 300 mm, r.2004 - v délce 1424,4 bm 
Kanalizace betonová DN 400 mm, r.2004 - v délce  1059,2 bm  
Kanalizace betonová DN 500 mm, r.2004 - v délce 9,9 bm 
Kanalizace betonová DN 600 mm, r.2004 - v délce 268,0 bm 
Kanalizace betonová DN 800 mm, r.2004 - v délce 152,1 bm 
 
Schodiště betonové 
Plochy štěrkové tl. do 250 mm 
Plot ze str.pl., ocelové sloupky do bet. patek, nátěr 
Plotová vrata 
Kanalizace betonová DN 150 mm r.1920 
Kanalizace betonová DN 200 mm r.1920 
Kanalizace betonová DN 200 mm r.1960 
Kanalizace PVC DN 200 mm r.2004 
Kanalizační šachta z prefa dílců -r.2004 
Kanalizační šachta z prefa dílců -r.1975 
Kanalizační šachta z prefa dílců -r.1970 
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Kanalizační šachta z prefa dílců -r.1960 
Kanalizační šachta z prefa dílců -r.1950 
Kanalizační šachta z prefa dílců -r.1920 
Odlehčovací komora 
Technologická část ČOV 
               
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 
47674521, s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1793/41/10 vyhotoveného dne 27.5.2010 
soudním znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad částkou 
17.237.398,60 Kč 
 
• kanalizační stoka v obci Přerov, k.ú. Lověšice u Př.  
Kanalizace PVC DN 300mm v délce 856,6 bm 
 
Kanalizace HDPE DN 50 mm v délce 186,1 bm 
Kanalizace HDPE DN 63 mm v délce 594,4 bm 
Kanalizace HDPE DN 75 mm v délce 101,6 bm 
Kanalizace HDPE DN 90 mm v délce 329,4 bm 
Kanalizace HDPE DN 110 mm v délce 73,9 bm 
Kanalizace HDPE DN 160 mm v délce 780,4 bm 
Kanalizace PVC DN 250 mm v délce 1167,1 bm 
Čerpací šachta ČS 1 na pozemku p.č.495 k.ú. Lověšice u Přerova     
Čerpací šachta ČS 2 na pozemku p.č.456/1 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 3 na pozemku p.č.456/1 k.ú. Lověšice u Přerova  
Čerpací šachta ČS 4 na pozemku p.č.29/1 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 5 na pozemku p.č.517/1 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 6 na pozemku p.č.509 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 7 na pozemku p.č.509 k.ú. Lověšice u Přerova  
Čerpací šachta ČS 8 na pozemku p.č.456/1 k.ú. Lověšice u Přerova 
Čerpací šachta ČS 9 na pozemku p.č.512 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 10 na pozemku p.č.512 k.ú. Lověšice u Přerova 
Čerpací šachta ČS 11 na pozemku p.č.161/2 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 12 na pozemku p.č.512 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 13 na pozemku p.č.439/7 k.ú. Lověšice u Přerova  
Čerpací šachta ČS 14 na pozemku p.č.439/7 k.ú. Lověšice u Přerova  
Čerpací šachta ČS 15 na pozemku p.č.505/1 k.ú. Lověšice u Přerova               
Čerpací šachta ČS 16 na pozemku p.č.262 k.ú. Lověšice u Přerova 
Čerpací šachta ČS 17 na pozemku p.č.510 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 18 na pozemku p.č.510 k.ú. Lověšice u Přerova 
Čerpací šachta ČS 19 na pozemku p.č.510 k.ú. Lověšice u Přerova  
Čerpací šachta ČS 20 na pozemku p.č.518 k.ú. Lověšice u Přerova 
Technologická část čerpací stanice 
Vodoměrná šachta 
Silové kabely 
Řídící kabely MaR                      
 
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 
47674521, s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1794/42/10 vyhotoveného dne 30.5.2010 
soudním znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad částkou 
9.229.000,- Kč 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova  
• budovy bez č.p/če, stavba technického vybavení na pozemku p.č. 656/2 zast.pl. o výměře 105 m2  

v k.ú. Žeravice do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, 
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Šířava 21, IČ: 47674521 , s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1793/41/10 vyhotoveného 
dne 27.5.2010 soudním znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem se nemovité věci započítají na 
vklad částkou 1.104.000,- Kč. 

• pozemku p.č. 656/2 zast.pl. o výměře 105 m2 v k.ú. Žeravice do základního kapitálu společnosti 
Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 , s tím, že na základě 
znaleckého posudku č. 1793/41/10 vyhotoveného dne 27.5.2010 soudním znalcem JUDr. 
Vratislavem Dočkalíkem se nemovité věci započítají na vklad částkou 52.000,- Kč. 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
a) schválit převzetí závazku statutárního města Přerova ke zvýšení vkladu statutárního města Přerova 
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 
47674521,o zvýšení o částku celkem 55.268.000,- Kč nepeněžitým vkladem movitých a nemovitých 
věcí uvedených v bodě 1. a 2. návrhu usnesení s tím, že na základě znaleckých posudků č. 1789/38/10 
vyhotoveného dne 20.5.2010, č. 1790/38/10 vyhotoveného dne 24.5.2010, č. 1791/38/10 
vyhotoveného dne 28.5.2010, č. 1792/40/10 vyhotoveného dne 28.5.2010, č. 1793/41/10 
vyhotoveného dne 27.5.2010, č. 1794/42/10 vyhotoveného dne 30.5.2010  soudním znalcem JUDr. 
Vratislavem Dočkalíkem se tyto movité a nemovité věci započítají na vklad společníka částkou 
celkem 55.268.000,- Kč. 
 
b) pověřit podpisem prohlášení o převzetí závazků primátora Ing. Jiřího Lajtocha 
 

 

3933/93/6/2010 Změna dodatku č. 2 zřizovací listiny a uzavření darovací smlouvy         
s příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města 
Přerova, Kratochvílova 30, Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu dodatku č. 2 zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, IČ: 45180512, se sídlem 
Kratochvílova 30, Přerov, kterým se doplňuje soupis nemovitého majetku ve vlastnictví 
zřizovatele, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření, a to s účinností od 
7.9.2010, dle přílohy č. 1. Z původního znění dodatku č. 2 zřizovací listiny, kterým byl 
doplněn soupis nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel předal k 
hospodaření bude vyřazen movitý majetek, zařízení interiéru Galerie města Přerova, v hodnotě 
550.339,- Kč. Upraveným dodatkem č. 2 tak bude předán k hospodaření příspěvkové 
organizaci nemovitý majetek ve výši 12.028.787,75 Kč. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi 

Statutárním městem Přerovem, jako dárcem, a příspěvkovou organizací Kulturní a informační 
služby města Přerova, IČ: 45180512, se sídlem Kratochvílova 30, Přerov, jako obdarovaným, 
kdy předmětem daru jsou movité věci, zařízení a vybavení interiérů Informačního centra v 
Předmostí a Galerie města Přerova, dle přílohy č. 2 ve výši 827.233,39 Kč. 

 
 

3934/93/6/2010 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie 
pro Statutární město Přerova jím zřízené či založené organizace a 
společnosti – schválení zadávací dokumentace a stanovení komise pro 
otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, realizované formou otevřeného 
řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  - „O sdružených službách 
dodávky elektrické energie pro Statutární město Přerova a jim zřízené či založené organizace    
a společnosti na období od 1.1.2011 do 31.12.2013“. 
Veřejná zakázka bude realizována v dynamickém nákupním systému formou elektronické 
aukce. 

 
2. schvaluje v souladu s § 71 a § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, komisi pro 

otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení: 
 
 členové komise          náhradníci komise 
 Mgr. Elena Grambličková (zadavatel)       Mgr. Josef Kulíšek (zadavatel) 
 Ing. Jaromír Klvač (zadavatel)                    pan Petr Laga (zadavatel) 
 Bc. Václav Zatloukal (zadavatel)       pan Čestmír Hlavinka (zadavatel) 
 Ing. Vladimír Čajka (zadavatel)                    pan Zdeněk Holas (zadavatel) 
 Ing. Petr Dobeš (organizátor)                    JUDr. Tomáš Panáček (organizátor) 
 

 

3935/93/6/2010 Poskytnutí peněžního daru ze strany statutárního města Přerova Ing. 
P.N. 

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení ve věci podat návrh Zastupitelstvu města 
Přerova uzavřít darovací smlouvu mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a Ing. P.N., jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru  ve výši 324.000,-Kč jako dodatečné 
náhrady za převod částí pozemků p.č. 241/2 a p.č. 241/3 v k.ú. Předmostí o celkové výměře 432 m2, 
které byly převedeny  z vlastnictví Ing. P.N. do vlastnictví Čs. státu na základě kupní smlouvy ze dne 
27.8.1984, aniž by za ně byla Ing. P.N.  uhrazena kupní cena. 
 

 

3936/93/7/2010 Tarifní dohoda o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně 51 
Přerov Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, 
uzavřená dle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,     
v platném znění 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření Tarifní dohody o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně 51 Přerov 

Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje mezi Statutárním městem Přerov, 
Olomouckým krajem, FTL - First Transport Lines, a.s. a Veolií Transport Morava a.s. 

 
2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Josefa Kulíška k podpisu Tarifní dohody o stanovení 

podílu tržeb mezi dopravci v zóně 51 Přerov Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje. 

Termín: 31.10.2010 

 

3937/93/7/2010 Nové zastropení a přestřešení podchodu pod Tř. 17.listopadu                 
v Přerově - možnost vymáhání náhrady po zpracovateli projektové 
dokumentace 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o možnosti vymáhání částky 259.285,- 
Kč bez DPH, hrazené statutárním městem Přerovem v souvislosti s realizací stavby "Nové zastropení   
a přestřešení podchodu pod Tř. 17.listopadu v Přerově", po zpracovateli projektové dokumentace dle 



 36 

důvodové zprávy. 
 

 

3938/93/7/2010 Zavedení procesního řízení 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k uzavřené SMLOUVĚ O 
PROVEDENÍ DÍLA „Zavedení procesního řízení“, která byla uzavřena dne 25. 3. 2010 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: 003 01 825, jehož předmětem je 
prodloužení lhůty pro zhotovení díla dle důvodové zprávy. 
 

 

3939/93/7/2010 Zveřejňování úplných znění právních předpisů vydávaných 
statutárním městem Přerov (obecně závazných vyhlášek a nařízení) 

Rada města Přerova po projednání svěřuje vedoucí odboru právního rozhodování o zveřejnění 
úplného znění právních předpisů vydaných statutárním městem Přerov, tj. obecně závazných vyhlášek 
a nařízení, na internetových stránkách statutárního města Přerova. 
 

 

3940/93/7/2010 Záměr Statutárního města Přerova uzavřít smlouvu na dodání 
systému pro on-line elektronické aukce 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr Statutárního města Přerova uzavřít smlouvu         
na dodání systému pro on-line elektronické aukce 
 

 

3941/93/7/2010 Záměr přípravy návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou by byl vydán 
Statut statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
přípravy návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova, kterou bude vydán Statut 
statutárního města Přerova. 
 

 

3942/93/7/2010 Přípravný výbor pro zabezpečení oslav 755 let od povýšení Přerova na 
město a pro spolupráci na organizaci VIII. sněmu Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přípravný výbor pro zabezpečení oslav 775 let od povýšení Přerova na město a pro 

spolupráci při přípravě VIII. sněmu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska         
ve složení: 

 
 předseda:    Ing. Jiří Lajtoch 
 
 členové:   Rudolf Neuls, ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova 
   Ing. Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora 
   Mgr. Bohuslav Přidal, tiskový mluvčí 
   Mgr. Miroslava Švástová, pracovnice odboru životního prostředí 
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organizační pracovnice: Hana Chmelíčková 
 
2. ukládá přípravnému výboru zpracovat návrh programu oslav 755. výročí města a předložit jej 

ke schválení Radě města Přerova. 

Termín: 22.9.2010 

 

3943/93/7/2010 Návrh na zvýšení objemu prostředků na platy pro rok 2010 Sociálním 
službám města Přerova, příspěvkové organizaci 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. stanovuje ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků 

vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých 
dalších orgánech a organizacích objem prostředků na platy příspěvkové organizaci Sociální 
služby města Přerova pro rok 2010 ve výši 35 128  tis. Kč (zvýšení o 745 tis. Kč). 

 
2. ukládá Sociálním službám města Přerova, příspěvkové organizaci, použít zvýšený objem 

prostředků na platy zaměstnanců, uvedených v části 1. a 2. důvodové zprávy, to je kteří 
poskytují přímou obslužnou činnost klientům Domova pro seniory, a to za podmínky 
schválení rozpočtového opatření na jednání Zastupitelstva města Přerova v měsíci září 2010. 

Termín: 31.12.2010 

 

3944/93/7/2010  

Rada města Přerova po projednání ukládá vedoucímu odboru majetku Ing. Čajkovi připravit na schůzi 
Rady města Přerova konanou dne 1. září 2010 analýzu přehledu prodeje bytů. 
 
Termín:  1. 9. 2010 
 

 

3945/93/7/2010  

Rada města Přerova po projednání ukládá odboru majetku do konce září 2010 řešit rozšíření šaten 
Městského domu pro veškerá vystoupení. 

 

3946/93/7/2010  

Rada města Přerova po projednání ukládá odboru majetku zpracovat na schůzi Rady města Přerova 
konanou dne 1. září 2010 přehled příjmů a výdajů týkajících se využití nebytových prostor budovy 
Chemoprojektu za rok 2009.  

Termín:  1. 9. 2010 
 

 

 

V Přerově dne 11. srpna 2010 
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      Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                Ing. Zdeněk Kazílek 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 

 
 
 
 
 

 


