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USNESENÍ  z 94. schůze Rady města Přerova konané dne 1. září 2010 

 

3947/94/1/2010 Program 94. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 94. schůze Rady města Přerova konané dne 1. září 2010 
 
2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 94. schůze Rady města 

Přerova. 
 

 

3948/94/2/2010 Analýza prodeje bytů - usnesení RM č. 3944/93/7/2010 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí analýzu prodeje bytů k 26.8.2010. 
 

 

3949/94/2/2010 Informace o přehledu příjmů a výdajů na objekt Chemoprojektu        
za roky 2008 a 2009 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o přehledu příjmů a výdajů na objektu 
Chemoprojektu za roky 2008 a 2009. 
 

 

3950/94/2/2010 Informace z komisí a osadních výborů v místních částech 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace z komisí pro místní část Dluhonice, 
Předmostí a Vinary. 
 

 

3951/94/3/2010 Regulační plán Michalov–Žebračka - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo         
č. 0501400210 ze dne 17.02.2010 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.0501400210 
ze dne 17.02.2010, uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem společností Stemio 
a.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1 - Josefov, jejímž předmětem je zpracování dokumentace 
Regulačního plánu Michalov – Žebračka, podle důvodové zprávy tohoto usnesení. 
 

 

3952/94/3/2010 Projekt "Protipovodňová opatření na území města Přerova" 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) 

na projekt "Protipovodňová opatření na území města Přerova". 
 
2. ukládá pracovišti ochrany a krizového řízení spolupracovat po odborné stránce na přípravě 

projektu, 

Kontrolní termín: 22.12.2010 



 2 

3. ukládá Odboru rozvoje ve spolupráci s Pracovištěm ochrany a krizového řízení připravit           
a předložit projektovou žádost o dotaci z OPŽP, 

Kontrolní termín: 22.12.2010 

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov a společností 
ENVIPARTNER, s.r.o., IČ 28358589, se sídlem: Štýřice, Pšeník 376/11, 639 00 Brno,           
na zpracování podkladů spojených s žádostí o dotaci a následně s realizací projektu,                
za nabídkovou cenu 228.000,- Kč vč.DPH. 

 
5. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

  5  Projektové dokumentace 
 (architektura a urbanismus) 

1 484,1 - 240,0 1 244,1 

  5  Projektové dokumentace 
 (projektový manažer) 

2 767,0 + 240,0 3 007,0 

 
 

3953/94/3/2010 Generální dodavatel žádostí o dotace z Regionálního operačního 
programu Střední Morava a Operačního programu životní prostředí - 
schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na generálního dodavatele žádostí o dotace z Regionálního 

operačního programu Střední Morava (ROP) a Operačního programu životní prostředí (OPŽP) 
v souladu s §38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) zjednodušeným 
podlimitním řízením. 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením §38 zákona výzvu k podání nabídky 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce: 
 

 obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. RENARDS, s.r.o. Brno 25327275 

2. GRANTIKA České spořitelny, a.s., Brno 25597001 
3. Europ a.s., Praha 28482328 
4. Allowance, s.r.o., Praha 26140136 
5. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. 48588733 
 
4. ustanovuje dle § 59,71 a 74 zákona komisi pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a 

hodnocení nabídek ve složení: 
 

členové komise náhradník komise 
Ing. Jiří Lajtoch Bc. Václav Zatloukal 
Mgr. Josef Kulíšek Ing. Jaroslav Čermák 
Bc. Ivo Kropáč Ing. Zdeněk Kazílek 

Ing. Pavel Gala Ing. Hana Mikulová 
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Ing. Otakar Smejkal Čestmír Hlavinka 
 

 

3954/94/3/2010 Letiště Přerov - vyúčtování daru Ministerstvu obrany ČR 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí předložené vyhodnocení plnění 

podmínek Darovací smlouvy uzavřené dne 1.7.2008 mezi Statutárním městem Přerov              
a Českou republikou - Ministerstvem obrany dle přílohy „Vyhodnocení darovací smlouvy 
uzavřené mezi Ministerstvem obrany ČR a městem Přerov ze dne 1.7.2008“; 

 
2. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova nevyužít ustanovení čl. II odst. 5 darovací 

smlouvy o odstoupení od smlouvy 
 

 

3955/94/3/2010 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v souladu s přijatým Programem 
podpory výstavby technické infrastruktury v celkové výši 2 000 000,- Kč  společnosti BYT STUDIO, 
a.s., IČ 25345524, se sídlem Masarykovo nám.13, Jihlava, PSČ 586 01,  na  vybudování inženýrských 
sítí a veřejných přístupných ploch na pozemcích p. č. 46/1, 156, 166, 167, 194 (dle KN), vše v k.ú. 
Popovice u Přerova pro výstavbu 19 rodinných domů v lokalitě "Záhumenky" - Přerov X - Popovice.  
 

 

3956/94/3/2010 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v souladu s přijatým Programem 
podpory výstavby technické infrastruktury v celkové výši 200 000,- Kč panu K.E.  na  prodloužení 
kanalizačního a vodovodního řadu na pozemku p.č. 505/1 a 504/1 v k.ú. Lověšice pro novostavbu 
rodinného domu v ul. U Sokolovny na pozemku 434/1 a 434/2 v k.ú. Lověšice. 
 

 

3957/94/3/2010 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v souladu s přijatým Programem 
podpory výstavby technické infrastruktury v celkové výši 24 200,- Kč panu T.Č.  na  vybudování 
domovní čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 17/5 v k.ú. Lýsky pro novostavbu rodinného 
domu  v ul. K Bráně. 
 

 

3958/94/3/2010 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu v místní části Penčice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem 
a manželi R.M.  a Ing. V.M.  na vybudování nové veřejné infrastruktury, prodloužení distribuční 
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soustavy elektrické energie nízkého napětí pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 376 v 
k.ú. Penčičky. 
 

 

3959/94/3/2010 Aktualizace podnikatelského plánu Letiště Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje aktualizaci Podnikatelského plánu letiště Přerov. 
 

 

3960/94/3/2010 Komunikace – prodloužení ul. Větrná, Újezdec, a ul. Durychova, 
Přerov – schválení nejvhodnější nabídky 

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

veškerých prací a dodávek  nutných k úplnému předání a dokončení  stavby prodloužení 
komunikace Větrná v Přerově-Újezdci a ul. Durychova - Hostýnská Přerov. Nejvhodnější 
nabídka byla předložena od společnosti EUROVIA CS a.s., závod Zlín se sídlem Louky 330, 
763 02 Zlín, IČ 45274924 s nabídkovou cenou 8 778 037,00 Kč (vč. DPH). 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS a.s., závod Zlín se sídlem 

Louky 330, 763 02 Zlín, IČ 45274924 s nabídkovou cenou 8 778 037,00 Kč (vč. DPH)           
za podmínky zajištění finančního krytí. 

 
3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 
2212 5 Investiční akce (org. 500178 – Frézování 

komunikací) 
13 375,0 - 400,0 12 975,0 

 

2219 5 Investiční akce (org. 500187 – Přerov, ul. 
Hostýnská - stavební úpravy) 

0,0 + 400,0 400,0 

 
           

 

3961/94/3/2010 Gymnastická hala v ZŠ U Tenisu v Přerově – schválení nejvhodnější 
nabídky 

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

stavebních prací spočívajících v rekonstrukci části objektu ZŠ U Tenisu v Přerově                  
na gymnastickou halu. Nejvhodnější nabídka byla předložena od společnosti Stavební firma 
Pospíšil s.r.o., Škodova 3, 750 02 Přerov, IČ 25356798 s nabídkovou cenou 8 872 022,00 Kč 
(vč. DPH). 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Stavební firma Pospíšil s.r.o., Škodova 3, 

750 02 Přerov, IČ 25356798 s nabídkovou cenou 8 872 022,00 Kč (vč. DPH) za podmínky 
zajištění finančního krytí. 



 5 

 
3. konstatuje, že rozhodnutí pod bodem č. 1.a 2. nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

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

 

3962/94/3/2010 Dodávka teleskopického nakladače pro potřeby TSmP  – schválení 
nejvhodnější nabídky 

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

(zákon) z další účasti na veřejné zakázce na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných         
k úplnému předání  teleskopického nakladače pro potřeby TSmP dodavatele AGRAL 
zemědělská technika a.s., Bantice 79, 671 61 Prosiměřice, IČ: 25325329 z důvodu 
neprokázání ekonomických technických kvalifikačních předpokladů dle § 55 a 56 zákona, 
tzn., nedoložením údajů o celkovém obratu za poslední 3 účetní období a nedoložením 
seznamu významných dodávek realizovaných v posledních třech letech s uvedením jejich 
rozsahu a doby plnění. 

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

veškerých prací a dodávek  nutných k úplnému předání  teleskopického nakladače pro potřeby 
TSmP. Nejvhodnější nabídka byla předložena od společnosti NEZ AGRO s.r.o., Žižkova 511, 
747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 25368885 s nabídkovou cenou 1 914 570,00 Kč (vč. DPH). 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností NEZ AGRO s.r.o., Žižkova 511, 747 41 

Hradec nad Moravicí, IČ 25368885 s nabídkovou cenou 1 914 570,00 Kč (vč. DPH)               
za podmínky zajištění finančního krytí. 

 
 

3963/94/4/2010 Platební terminály 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím mezi 

statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  
Praha 4, IČ 45244782, 

 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o přijímání platebních karet při placení zboží        

a služeb účinné dnem 1. 9. 2004, mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., 
se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782. 

 
 

3964/94/4/2010 Regionální letiště Přerov, a. s. - informace o hospodaření 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informaci o hospodaření společnosti Regionální letiště Přerov, a. s. 
 

 

3965/94/4/2010 Rozpočtové opatření č. 16 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 
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3966/94/4/2010 Darovací smlouva  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Technickými službami 
města Přerova, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 75002, IČ 27841090, jako 
dárcem a statutárním městem Přerovem, jako obdarovaným, jejímž předmětem bude poskytnutí 
věcného daru, a to 2 kusů fotoaparátu FUJI FINEPI v celkové hodnotě 4.608,-- Kč. 
 

 

3967/94/4/2010 Žádost o poskytnutí dotace - Střední škola zemědělská 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr       
na poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč Střední škole zemědělské, Přerov, Osmek 43, IČ 63701171, 
na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací XIV. ročníku jezdeckých závodů o "Cenu města 
Přerova". 
 

 

3968/94/4/2010 Vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zprávu o restrukturalizaci 

příspěvkových organizací statutárního města Přerova za období 2008-2009, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit Radě města Přerova zabývat se jedenkrát 

ročně (při projednávání závěrečného účtu) výsledky restrukturalizace jednotlivých organizací, 
Termín: duben 2011 

 
3. ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova a ředitelům příspěvkových organizací naplnit 

doporučení a úkoly uvedené v důvodové zprávě tohoto materiálu a průběžně, 2x ročně, 
informovat Radu města Přerova, 

Termín: 30.6.2011 

 

3969/94/5/2010 Přijetí peněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací 
zřízenou statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, 
dle důvodové zprávy, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

3970/94/5/2010 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – 
projekt „Úspora energie pro Mateřídoušku“ 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
1. schválit záměr spolufinancovat z  rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2011 do výše 

276 500,- Kč realizaci projektu „Úspora energie pro Mateřídoušku“, zpracovaného 
příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, 
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pod podmínkou, že jmenovaná organizace získá finanční podporu z dotačního titulu v rámci  
programu Zelená úsporám na Realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru 

 
2. schválit záměr poskytnout z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2011 příspěvkové 

organizaci Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 bezúročnou 
půjčku do výše 2 488 500,- Kč s termínem splatnosti do 30. 9. 2012 na financování realizace 
projektu uvedeného v  bodě 1 tohoto usnesení, pod podmínkou, že jmenovaná organizace 
získá finanční podporu z dotačního titulu v rámci programu Zelená úsporám na Realizaci 
úspor energie v budovách veřejného sektoru. 

 
 

3971/94/5/2010 V.K.  - záměr účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč  V.K., na úhradu části nákladů spojených s účastí na Mistrovství 
světa v terénním triatlonu (Xterra), které se bude konat v průběhu měsíce října 2010 na ostrově Maui 
na Hawai. 
 

 

3972/94/5/2010 J.K. - záměr účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč J.K., na úhradu části nákladů spojených s účastí na Mistrovství 
světa v terénním triatlonu (Xterra), které se bude konat v průběhu měsíce října 2010 na ostrově Maui 
na Hawai. 
 

 

3973/94/5/2010 Fitness AVE Přerov - záměr účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč subjektu Fitness AVE Přerov, IČ: 66743117, se sídlem Přerov, 
Nádražní 2, na úhradu části nákladů spojených s účastí závodníků klubu Jana Páleníčka, Lenky 
Bořutové, Andrey Králové a Moniky Janáčkové na Mistrovství světa ve fitness a kulturistice konaném 
od 18. října 2010 v Los Angeles (Kalifornia, USA) a soutěži Olympia USA konané 6. listopadu 2010   
v Reno (Nevada, USA). 
 

 

3974/94/5/2010 Uzavření nájemních  smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.2 v domě č.p. 1829 v Přerově,  

Kojetínská č.o.28, s paní O.H., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.3 v domě č.p. 1828 v Přerově,  

Kojetínská č.o.26, s paní V.K., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.5 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská č.o.36, s paní manželi I. a  V.H., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě zvláštního určení - domě                     

s pečovatelskou  službou  č. p. 2255 v  Přerově,  Na hrázi  č.o.32, s panem V.B. 
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3975/94/5/2010 Záměr statutárního města Přerova - poskytnutí mimořádné účelové 
dotace - Oblastní charita Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr -  
poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč Oblastní charitě Přerov, se sídlem Přerov, 9. května 82,            
IČ 45180270, na provoz zařízení Setkávání seniorů SPOLU v Přerově. 
 

 

3976/94/5/2010 Záměr statutárního města Přerova - poskytnutí mimořádné účelové 
dotace - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, 
o.s., okresní organizace SPMP ČR Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr -  
poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., 
okresní organizace SPMP ČR Přerov, se sídlem Přerov, Kosmákova 46, IČ 45180334, na výměnu 
kotle, pořízení plynového ohřívače vody,  potřebné úpravy a opravu komínu v sídle organizace. 
 

 

3977/94/5/2010 Smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí provozu 
pohotovostní lékárenské služby v Přerově o nedělích a svátcích v roce 
2010  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a níže uvedenými lékárnami ve výši: 
 
1) částka  5 556,- Kč  Lékárna ALFA, Přerov, nám. Přerovského povstání 1,  IČ 25543113 
2)         částka  7 938,- Kč  Lékárna Komenského Přerov, s.r.o., Přerov, Komenského 40, IČ 47674351  
3) částka  3 968,- Kč  Lékárna MD s.r.o., Přerov, B.Němce 371,  IČ 60322853 
4)         částka  5 556,- Kč  Lékárna Media, Přerov, Jiráskova 20,  IČ 26876892 
5)         částka  6 349,- Kč  Lékárna SANO, Přerov, Budovatelů 6,  IČ 26821681  
6)         částka  6 349,- Kč  Lékárna U Kostela, Přerov, Kratochvílova 13,  IČ 26843617 
7)         částka  4 762,- Kč  Lékárna U NÁDRAŽÍ Přerov, s.r.o., Přerov, Husova 2,  IČ 26821681 
8)         částka  3 174,- Kč  Lékárna U Štěstěny, Přerov, Čechova 25,  IČ 46592822 
9) částka 3 174,- Kč   Lékárna U Zlatého Hada, Čechova 41, IČ 48002402 
10) částka  3 174,- Kč  Lékárna Zlatý zubr, Přerov, Trávník 29,  IČ 48001163 
 
na částečnou úhradu pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích. 

 
 

3978/94/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 
věcí  z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 3445/2, 
p.č.4957/3, částí pozemků p.č. 3345/1, p.č. 3445/3, p.č. 3445/4, p.č. 4933, 
p.č. 4957/2, p.č. 4957/3, p.č. 4957/5, p.č. 5084, p.č. 5085, p.č. 6965/2, vše 
v k.ú. Přerov, bezúplatný převod do majetku statutárního města 
Přerova - částí pozemku p.č. 4957/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 3445/2, p.č. 4957/23, částí pozemků p.č. 3445/1, 
p.č. 3445/3, p.č. 3445/4, p.č. 4933, p.č. 4957/2, p.č.4957/3, p.č. 4957/5, p.č. 5084, p.č. 5085, 
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p.č. 6965/2, dle GP č. 3856-276/2007 označených jako pozemky p.č. 3445/2 ost. plocha          
o výměře 362 m2, p.č. 4933/11 ost. plocha o výměře 65 m2, p.č.4957/23 ost.  plocha o výměře 
846 m2, p.č.4957/28 ost. plocha o výměře 171 m2, p.č. 4957/39 ost.plocha o výměře 52 m2, p.č. 
5084/13 ost. plocha o výměře 3.601 m2, p.č. 5084/24 ost.  plocha o výměře 20 m2, vše v k.ú. 
Přerov. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 4957/1, dle GP č. 3856- 276/2007 označených 
jako pozemky p.č. 4957/29 ost. plocha o výměře 1 m2, p.č. 4957/36 ost. plocha o výměře         
9  m2, oba v k.ú. Přerov. 

 
 

3979/94/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 4587/2 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých 
věcí majetku statutárního města Přerova  -  části pozemku p.č. 4587/2, ost.plocha o výměře  14 m2       
v k.ú. Přerov. 
 

 

3980/94/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z vlastnictví statutárního města Přerova - budovy č.p. 11, postavené    
na pozemku p.č. 51 v k.ú. Bochoř a pozemku p.č. 51 v k.ú. Bochoř 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - budovy č.p. 11, postavené na pozemku p.č. 
51 v k.ú. Bochoř a pozemku p.č. 51, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 568 m2, v k.ú. Bochoř. 
 

 

3981/94/6/2010 Záměr města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu jiná stavba 
č.p. 84, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 155  
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytových 
prostor v objektu jiná stavba č.p. 84, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 155 
zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Bratrská 2) – místností č.3 o výměře 28,30 m2 a č.4 o výměře 17,05 m2  
 
 

 

3982/94/6/2010 Záměr nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova 
– budovy č.p. 816, příslušné k části obce Přerov I-M ěsto, postavené     
na pozemku p.č. 1872 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje vyjmutí budovy č.p. 816, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené              

na pozemku p.č. 1872 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 190 m2 v k.ú.Přerov ze smlouvy 
o výpůjčce č. 23-004-016-09 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem a Technickými 
službami města Přerova, s.r.o. (IČ: 27841090, sídlem Přerov, Přerov I - Město, Na hrázi 
3165/17, PSČ 75002), dne 1. září 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. září 2009 dohodou. 
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Přerova - budovy č.p. 816, příslušné k části obce  Přerov I-Město, postavené                 
na pozemku p.č. 1872 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 190 m2 v k.ú. Přerov. 

 
 

3983/94/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části p.č. 1205  
orná půda o výměře 380 m2 v k.ú. Žeravice. 
 

 

3984/94/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 21 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2464, 2465, 2466, 2467, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 5736/1, 
p.č. 5736/2, p.č. 5736/3 a p.č. 5736/4 vše v k.ú. Přerov ve smyslu zákona 
č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců, včetně 
spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 
5736/3 a p.č. 5736/4 vše v k.ú. Přerov k 1 bytové jednotce, za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 21 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2464, 2465, 2466, 2467, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3 a p.č. 5736/4 vše       
v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/9, 10, 11, 12) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu       
k bydlení č.p. 2464, 2465, 2466, 2467 a pozemcích p.č. 5736/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
154 m², p.č. 5736/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 139 m², p.č. 5736/3, zastavěná plocha          
a nádvoří o výměře 139 m² a p.č. 5736/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 140 m², tj. pozemky     
o celkové výměře 572 m², vše v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, 
z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, včetně 
úplatného převodu spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 5736/1, zastavěná plocha a nádvoří      
o výměře 154 m², p.č. 5736/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 139 m², p.č. 5736/3, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 139 m² a p.č. 5736/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 140 m²,            
tj. pozemky o celkové výměře 572 m², vše v k.ú. Přerov, k bytové jednotce č. 2467/4, převedené        
do vlastnictví nájemců před účinností zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, za kupní ceny               
ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona  č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou 
uvedeny  v příloze č. 1 této předlohy. 
 

 

3985/94/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 2784, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 
4293/13 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění 
do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007            
v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení      
č. 1019/30/3//2010, schválené na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 14.6.2010, kterým  
 
"schválilo úplatný převod 10 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2784, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4293/13, v k.ú. Přerov (Sokolská 8)                       
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a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2784 a pozemku p.č. 4293/13 
o výměře 226 m², zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových 
jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových 
jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů           
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy" 
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu dvou bytových jednotek – bytové 
jednotky č. 2784/1 a bytové jednotky č. 2784/58, kdy se původní znění přílohy: 
 
jednotka  nájemce velikost 

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

Cena 
pozemku 
ve výši 30% 

Hodnota 
oprav  
přísl. k 
jednotce 

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

2784/1 3+1 volný byt 8009/68507   51.597 Kč  
2784/5 2+1 V.M. 

V.R. 
5860/68507 229.643 Kč 

344.465 Kč 
15.521 Kč 37.753 Kč 282.917 Kč 

397.739 Kč 
 
nahrazuje zněním: 
 
jednotka  nájemce velikost 

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

Cena 
pozemku 
ve výši 30% 

Hodnota 
oprav  
přísl. k 
jednotce 

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

2784/1 3+1 V.M. 
V.R. 

8009/68507 312.223 Kč 
468.334 Kč 

21.213 Kč 51.597 Kč 385.033 Kč 
541.144 Kč 

2784/5 2+1 volný byt 5860/68507   37.753 Kč  
 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2784/1 a bytové jednotky č. 2784/5 se výše uvedené 
usnesení včetně přílohy nemění. 
 

 

3986/94/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 430, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 
4394/49 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění 
do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007            
v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení      
č. 1020/30/3//2010, schválené na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 14.6.2010, kterým  
 
„schválilo úplatný převod 40 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 430, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4394/49 v k.ú. Přerov (Za Mlýnem 3) a 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 430 a pozemku p.č. 4394/49 o 
výměře 378 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú.  Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových 
jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových 
jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy“   
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 430/24, kdy se 
původní znění přílohy: 
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jednotka  nájemce velikost 
podílu 

Cena jednotky 
-A/  ve výši 
30% 
-B/ ve výši 
45% 

Cena 
pozemku ve 
výši 30% 

Hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce 

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

430/24 2+1 B.L. 
Mgr. B.A. 

5174/227377 175.445 Kč 
263.167 Kč 

5.337 Kč 1.592 Kč 182.374 Kč 
270.096 Kč 

 
nahrazuje zněním: 
 
jednotka  nájemce velikost 

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

Cena 
pozemku ve 
výši 30% 

Hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce 

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

430/24 2+1 Mgr. B.A. 5174/227377 175.445 Kč 
263.167 Kč 

5.337 Kč 1.592 Kč 
 

182.374 Kč 
270.096 Kč 

 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 430/24 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 

 
 

3987/94/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2488/4 v objektu k bydlení č.p. 
2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku smlouvy o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný 
převod bytové jednotky č. 2488/4 v objektu k bydlení č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17 vše v k.ú. Přerov (Jižní 
čtvrť I/28, 29, 30, 31), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného 
objektu k bydlení ve výši 5085/166385 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 166.920,- Kč      
a spoluvlastnického podílu na zastavěných pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17 vše     
v k.ú. Přerov ve výši 5085/166385 za cenu 15.486,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované 
opravy v objektu k bydlení ve výši 117.974,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 300.181,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,          
v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, 
do vlastnictví nájemců, manželů J.  a  Z.V., z původního termínu do 1.8.2010 na nový termín             
do 30.11.2010. 
 

 

3988/94/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2006/2 v objektu k bydlení č.p. 
2006, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2136    
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku smlouvy o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný 
převod bytové jednotky č. 2006/2 v objektu k bydlení č.p. 2006, příslušném k části obce Přerov I – 
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Město, na pozemku p.č. 2136 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 8), včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 8273/76670 za cenu ve výši 30 % 
znaleckého posudku, tj. 208.659,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2136     
v k.ú. Přerov ve výši 8273/76670 za cenu 43.937,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované 
opravy v objektu k bydlení ve výši 85.520,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 338.116,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,          
v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, 
do vlastnictví nájemců, manželů M. a  J.K., z původního termínu do 8.8.2010 na nový termín do 
31.10.2010. 
 

 

3989/94/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví Statutárního města 
Přerova – budovy č. p. 2881 příslušné k části obce Přerov I – Město, 
postavené na pozemku p. č. 2554/13 v k. ú. Přerov a pozemků p. č. 
2554/13 a p. č. 2559/11, oba v k. ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 3897/93/6/2010 z 93. schůze konané dne      
11. 8. 2010 tak, že text: 
 
„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.“ 
 
se nahrazuje textem:  
 
„1.  Rada města Přerova po projednání schvaluje text kupní smlouvy mezi Statutárním městem 
Přerov, jako prodávajícím a společností KARAT Software a. s., IČ: 25352687, se sídlem Dluhonská 
43, Přerov, jako kupujícím podle přílohy č. 1 a to zejména čl. IV odst. 8 této smlouvy (odstoupení od 
smlouvy kupujícím v případě neuhrazení kterékoliv splátky kupní ceny) v následujícím znění: 
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Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě neuhrazení 
kterékoliv splátky kupní ceny v termínu, na účet a variabilní symbol dle čl. III odst. 1 této smlouvy.      
V případě odstoupení kupujícího od této smlouvy dle tohoto bodu je prodávající povinen finanční 
prostředky, které obdržel od kupujícího dle této smlouvy vrátit kupujícímu, a to do deseti kalendářních 
dnů od data právních účinků odstoupení od této smlouvy. 
 
a to za podmínky, že nejpozději ke dni 3. 9. 2010 bude 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 budovy č. p. 2881, příslušné k části obce Přerov 
I – Město, postavené na pozemku p. č. 2554/13 a pozemků p. č. 2554/13, zastavěná plocha a nádvoří    
o výměře 1.085 m² a p. č. 2559/11, ostatní plocha o výměře 2.733 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. Text kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této předlohy.  
 
2. Rada města Přerova po projednání 
 
I. 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. 

 
II. 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 předpokladu, že nedojde k uzavření kupní smlouvy dle bodu 1.“ 

 
 

3990/94/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 2523, 2524, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemcích p.č. 5745/6 a p.č. 5745/7 vše v k.ú. Přerov ve smyslu zákona 
č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení      
č. 1022/30/3//2010, schválené na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 14.6.2010, kterým  
 
„schválilo úplatný převod 11 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2523, 2524, příslušném          
k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/6 a p.č. 5745/7 vše v k.ú. Přerov 
(Jižní čtvrť IV/6, 7) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2523, 
2524 a pozemcích p.č. 5745/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160  m², a p.č. 5745/7, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 172  m², vše v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových 
jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových 
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jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy“   
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2524/6, kdy se 
původní znění přílohy: 
 
jednotka  nájemce velikost 

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

Cena 
pozemku ve 
výši 30% 

Hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce 

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

2524/6 2+1 B.E. 638/7028 202.187 Kč 
303.280 Kč 

24.198 Kč 76.628 Kč 303.013 Kč 
404.106 Kč 

 
nahrazuje zněním: 
 

jednotka  nájemce velikost 
podílu 

Cena jednotky 
-A/  ve výši 
30% 
-B/ ve výši 
45% 

Cena 
pozemku ve 
výši 30% 

Hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce 

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

2524/6 2+1 B.T. 638/7028 202.187 Kč 
303.280 Kč 

24.198 Kč 
 

76.628 Kč 303.013 Kč 
404.106 Kč 

 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2524/6 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 

 
 

3991/94/6/2010 Úplatný převod nemovitostí do vlastnictví statutárního města Přerova 
- pozemků p.č. 1690/1 a 1585/2, oba v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje smluvní podmínku, která bude obsažena v kupní 
smlouvě, jejímž prostřednictvím dojde k úplatnému převodu pozemku p.č. 1690/1, ostatní plocha,        
o výměře 586 m² a pozemku p.č. 1585/2, orná půda, o výměře 69 m², oba v k.ú. Žeravice, z vlastnictví 
paní D.R. do vlastnictví statutárního města Přerova, za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 
282.803,- Kč, tedy 431,76 Kč/m² schváleného usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 
1023/30/3/2010, přijatým   na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 14. června 
2010, podle které statutární město Přerov uhradí daň z převodu výše uvedených nemovitostí ve výši 
stanovené dle zákona  č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

 

3992/94/6/2010 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 5466/26 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  bezúplatný 
převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 5466/26 orná půda       
o výměře  802 m² v k.ú. Přerov  z podílového spoluvlastnictví: 
 
-  Ing. K.D.  a Ing. T.D., SJM – id. podíl 1/9 
-  A.F. a  M.F., SJM,  - id. podíl 1/9 
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-  Z.K. - id. podíl 1/18 
-  J.K. - id. podíl 1/18 
-  L.P. - id. podíl 1/9 
-  PhDr.B.R.  a  MUDr.  J.R., SJM, - id. podíl 2/9 
-  A.Ř. - id. podíl 3/9 

 
 

3993/94/6/2010 Směna nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  směnu  
pozemku p.č. 6840/10 ost.plocha v k.ú. Přerov o výměře 609 m2 ve vlastnictví  České republiky- 
Pozemkového fondu ČR, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČ 45797072 za pozemek p.č. 524 
orná půda o výměře 1686 m2 v k.ú. Penčice ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
Statutární  město Přerov uhradí ČR-Pozemkovému fondu ČR před podpisem směnné smlouvy částku 
363 700,- Kč (z toho 361 040,- Kč jako rozdíl v cenách pozemků, 500,- Kč jako úhrada nákladů 
spojených s návrhem na vklad do katastru nemovitostí a 2 160,- Kč jako náklady spojené                      
s posouzením cenových podmínek). 
 

 

3994/94/6/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 192/193, příslušnému         
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě na nájem 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 192/193, příslušnému k části obce Přerov I - Město,         
na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 8) o výměře 150,6 m2 mezi  statutárním městem 
Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem  a  panem Gabrielem 
Slanicayem, místem podnikání Ostrožská Nová Ves, Záhumení 577, IČ: 70466726, jako nájemcem. 
Dodatek se měl týkat snížení výše nájemného dle návrhu žadatele. 
 

 

3995/94/6/2010 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p.243, 
příslušného k části obce Přerov I-M ěsto,  na pozemku p.č.2185/1 v  k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu 
občanské vybavenosti č.p.243, příslušném k části obce Přerov I-Město,  na pozemku  p.č.2185/1         
v   k.ú.Přerov,  kino Hvězda (o výměře 63,05 m2  společné plochy umožňující vstup do pronajatých 
prostor k užívání WC a příručního skladu)   do podnájmu pro Jana Ikla, bytem Kopřivnice, Pionýrská 
735/15, IČ 75541220,  když nájemcem nebytových prostor je paní  Alena Šišková, místem podnikání  
Přerov I-Město, gen.Štefánika 8, IČ 63031817. 
 

 

3996/94/6/2010 Nájem nemovitých věcí   - části pozemku p.č. 4966 ostatní plocha v k.ú.  
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení  č. 3595/87/6/2010 z  87. schůze Rady 
města Přerova konané dne 4. 5.2010 tak, že  text:  
 
"Rada města Přerova po projednání  schvaluje  uzavření nájemní smlouvy  na část  pozemku p.č. 4966 
ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 44 m2 v k.ú. Přerov,  mezi Českou republikou - Úřadem 
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pro zastupování státu ve věcech majetkových  se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 
2, IČ: 69797111  jako pronajímatelem  a statutárním městem Přerov  jako nájemcem. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy do  doby zahájení  
užívání stavby pod názvem "Regenerace a revitalizace bytového domu Škodova 33 v Přerově" dle  § 
120  a následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Výše nájemného  
činí 1100,- Kč/rok (tj. 25,-Kč/m2/rok). Účelem nájmu bude užívání pozemků pro přístup k nemovitosti 
ve vlastnictví nájemce a   umístění lešení". 
 
se nahrazuje textem: 
 
" 1. Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na část  pozemku p.č. 
4966 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 44 m2 v k.ú. Přerov,  mezi Českou republikou - 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, Praha 2, IČ: 69797111  jako pronajímatelem  a statutárním městem Přerov  jako nájemcem. 
Nájem se sjednává na  dobu ode dne  účinnosti této smlouvy do 30.9.2010 tj. na dobu provádění 
stavebních prací. Výše nájemného  činí  1100,- Kč/rok  (tj. 25,-Kč/m2/rok). Účelem nájmu je  umístění 
lešení a provedení stavebních prací  v souvislosti se stavbou "Regenerace  a revitalizace bytového 
domu Škodova 33 v Přerově“. 
2. Rada města Přerova  po projednání schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání za období  od 2.8.2010 
(zahájení stavebních prací)  do účinnosti nájemní smlouvy a nájemné za období  od účinnosti nájemní 
smlouvy  do 30.9.2010  ve výši 181,- Kč. " 
 

 

3997/94/6/2010 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním městem 
Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 
27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009 uzavřely statutární 
město Přerov jako pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090,     
se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009     
a dodatku č. 2 ze dne 9.6.2010, jehož obsahem bude závazek pronajímatele vrátit nájemci poměrnou 
část nájemného za dobu, po kterou bylo nájemci v období od 1.1.2010 do 30.6.2010 znemožněno 
vybírat parkovné za stání silničních motorových vozidel na parkovacích stáních jako předmětu nájmu, 
ve výši 2.828,04 Kč navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem č. 3 se dále doplňuje čl. IV nájemní smlouvy o odst. 
8, 9, 10 a 11: 
 
(8) V případě, že v době trvání nájemního vztahu podle této smlouvy bude nájemci znemožněno 
vybírat parkovné za stání silničních motorových vozidel na parkovacích stáních, která jsou jako 
předmět nájmu specifikována v čl. I odst. 1 bodě 1.7 smlouvy, zavazuje se pronajímatel vrátit nájemci 
poměrnou část nájemného navýšenou o sazbu DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb.,         
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kterou nájemce uhradil pronajímateli za nájem 
parkovacích stání, na kterých mělo být nájemcem vybíráno parkovné za stání silničních motorových 
vozidel, za dobu, po kterou bylo nájemci znemožněno vybírat parkovné za stání silničních motorových 
vozidel na těchto parkovacích stáních. 
 
(9) Výše poměrné části nájemného dle odst. 8 tohoto článku smlouvy bude stanovena jako součin: 

a. počtu parkovacích stání, na kterých bylo nájemci znemožněno vybírat parkovné za stání 
silničních motorových vozidel a ceny (koeficientu) 1 parkovacího stání na den z placeného 
nájemného ve výši 5,53 Kč, v případě, že nájemci bude znemožněno vybírat parkovné za stání 
silničních motorových vozidel na parkovacích stáních po celou dobu, po kterou lze během dne 
vybírat parkovné, 
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b. počtu parkovacích stání, na kterých bylo nájemci znemožněno vybírat parkovné za stání 
silničních motorových vozidel, počtu hodin, za které bylo nájemci znemožněno vybírat 
parkovné za stání silničních motorových vozidel a ceny (koeficientu) 1 parkovacího stání na 
hodinu z placeného nájemného ve výši 0,553 Kč, v případě, že nájemci bude znemožněno 
vybírat parkovné za stání silničních motorových vozidel na parkovacích stáních pouze po část 
doby, po kterou lze během dne vybírat parkovné. 

 
(10) Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel vrátí nájemci poměrnou část nájemného dle odst. 8 
tohoto článku smlouvy navýšenou o sazbu DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet nájemce vedený u České spořitelny, a.s., č.ú. 
1882521389/0800, vždy do 15 dnů poté, co nájemce oznámí pronajímateli počet parkovacích stání 
specifikovaných v čl. I odst. 1 bodě 1.7 smlouvy, na kterých bylo nájemci znemožněno vybírat 
parkovné za stání silničních motorových vozidel a dobu, po kterou bylo nájemci znemožněno vybírat 
parkovné za stání silničních motorových vozidel na těchto parkovacích stáních. 
 
(11) Nájemce je povinen oznámit pronajímateli skutečnost, že mu bylo znemožněno vybírat parkovné 
za stání silničních motorových vozidel na parkovacích stáních jako předmětu nájmu, stejně jako 
skutečnost, že mu bylo umožněno vybírat parkovné za stání silničních motorových vozidel na 
parkovacích stáních jako předmětu nájmu, neprodleně po zjištění těchto skutečností. 
 
V jiném se nájemní smlouva ze dne 1.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009 a dodatku č. 2   
ze dne 9.6.2010, nemění. 
 

 

3998/94/6/2010 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov – nebytových 
prostor v budově č.p. 779, příslušné k části obce Přerov I-M ěsto, stojící 
na pozemku p.č. 135/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor - místností č. 302 - 314 nacházejících              

se ve 3. nadzemním podlaží budovy č.p. 779, příslušné k části obce Přerov I-Město, stojící     
na pozemku p.č. 135/1 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 3) vzniklého na základě nájemní smlouvy    
ze dne 30. dubna 2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. září 2005 uzavřené mezi společností 
ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, IČ: 60193336 (právním 
předchůdcem společnosti IMMOTEL a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nad Santoškou 
1420/8, PSČ 150 00, IČ: 28187083) jako pronajímatelem a městem Přerov jako nájemcem 
dohodou ke dni 31. prosince 2010. 

 
2. schvaluje zpětvzetí a zrušení výpovědi nájemní smlouvy uzavřené mezi společností ČESKÝ 

TELECOM, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, IČ: 60193336 (právním předchůdcem 
společnosti IMMOTEL a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00, 
IČ: 28187083) jako pronajímatelem a městem Přerov jako nájemcem dne 30. dubna 2004,       
ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. září 2005, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor - 
místností č. 302 - 314 nacházejících se ve 3. nadzemním podlaží budovy č.p. 779, příslušné     
k části obce Přerov I-Město, stojící na pozemku p.č. 135/1 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 3)      
ze dne 16. června 2010. 

 
 

3999/94/6/2010 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 
1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém 
nádraží v Přerově) 
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Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 3248 (novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově), 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č 1019/13 v k.ú. Přerov - místnosti č. 
101 o výměře 6,36 m2 do podnájmu pro společnost České telefony s.r.o., se sídlem Brno, Zvonařka 
470/2b, PSČ  602 00, IČ 29200334, když nájemcem je společnost Slovenská autobusová doprava 
Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, IČ: 36249840. 
Účelem podnájmu je provozování prodejny mobilních telefonů a jejich příslušenství. 
 

 

4000/94/6/2010 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 Teplo Přerov a.s., se sídlem Blahoslavova 7, 750 00  Přerov, IČ 25391453 jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
     Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení podzemní přípojky teplé vody,  spojené s právem 
přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování, údržby a odstranění přípojky 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. 
 

 

4001/94/6/2010 Zřízení věcného břemene  na pozemcích v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 5076, p.č. 6966, oba 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 kabelového vedení  NN ,  spojené s právem přístupu 
a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemcích v majetku statutárního města Přerova 
p.č.5076, p.č. 6966, oba  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. 
 

 

4002/94/6/2010 Zřízení věcného břemene  na nemovitém majetku - pozemku p.č. 416/1 
v k.ú. Lýsky 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene                 
a Telefonica 02 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 , IČ 60193336,   
jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 
 Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat 
podzemní komunikační vedení  veřejné komunikační sítě - metalický komunikační kabel uložený 
chráničce PE 110 spojeném s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby  přes pozemek p.č.  
416/1 ost. plocha v k.ú. Lýsky  ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene.  Smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem, 
navýšenou o příslušnou sazbu DPH. 
 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena 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 uvedených pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný z věcného 
břemene uhradí poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 
 

 

4003/94/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 30/7, p.č. 30/24, p.č. 33/2, p.č. 33/5, 
p.č. 65/2, p.č. 65/14, p.č. 65/16, p.č. 67/1, p.č. 486/4, p.č. 486/6, p.č. 
516/1, p.č. 592/1, p.č. 593 a p.č. 594 vše v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení kabelového vedení NN a VN v rámci stavby „Přerov-
Předmostí, ul. Tyršova, rek. NNk, DTS“ a v právu vstupu a vjezdu na zatížené pozemky za účelem 
provozování, oprav a údržby vedení. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako 
budoucím povinným z věcného břemene) vlastníkem pozemků p.č. 30/7, p.č. 30/24, p.č. 33/2, p.č. 
33/5, p.č. 65/2, p.č. 65/14, p.č. 65/16, p.č. 67/1, p.č. 486/4, p.č. 486/6, p.č. 516/1, p.č. 592/1, p.č. 593     
a p.č. 594 vše v k.ú. Předmostí a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 847/8, 
IČ:  27232425 (jako budoucím oprávněným z věcného břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku (navýšenou           
o příslušnou sazbu DPH). Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 90 dnů od doložení 
geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene včetně ochranného pásma a znaleckého 
posudku povinnému z věcného břemene. 
 

 

4004/94/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - na částech pozemků p.č. 6714/5, p.č. 6714/1, p.č. 6714/4, p.č. 
4222/1, p.č. 4221, p.č. 4219/1, p.č. 4218/1 a p.č. 5096 vše v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení - NTL plynovodu             
a v právu vstupovat a vjíždět na zatížené pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Smlouva bude uzavřena mezi 
statutárním městem Přerov (jako budoucím povinným z věcného břemene) vlastníkem pozemků p.č. 
6714/5 ost.pl., p.č. 6714/1 ost.pl., p.č. 6714/4 ost.pl., p.č. 4222/1 zast.pl., p.č. 4221 ost.pl., p.č. 4219/1 
ost.pl., p.č. 4218/1 ost.pl. a p.č. 5096 ost.pl.vše v k.ú. Přerov a společností SMP Net s.r.o., se sídlem 
Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 420/3, IČ:  27768961 (jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,. Výše jednorázové úhrady za zřízení věcného 
břemene bude určena znaleckým posudkem soudního znalce, vyhotoveným dle zákona č.151/1997 
Sb., v platném znění (navýšená o příslušnou sazbu DPH). Vyhotovení znaleckého posudku uhradí 
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budoucí oprávněný. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 1 roku             
po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení a nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
návrhu smlouvy, geometrického plánu na zaměření věcného břemene a znaleckého posudku               
na ocenění věcného břemene budoucímu povinnému budoucím oprávněným. 
 

 

4005/94/6/2010 Poskytnutí peněžního daru ze strany statutárního města Přerova      
Ing. P.N. 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a Ing. P.N., jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru ve výši 216.000,-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. 
 

 

4006/94/6/2010 Vzdání se předkupního práva statutárního města Přerova podle ust. § 
101 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k částem 
pozemků p.č. 4519/4 a p.č. 4519/5 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání        
se předkupního práva statutárního města Přerova podle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,         
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k částem 
pozemků p.č. 4519/4 (orná půda) a p.č. 4519/5 (orná půda) v k.ú. Přerov, označeným geometrickým 
plánem č. 3713-158/2007 ze dne 14.7.2007 jako díl „b“ pozemku p.č. 4519/4 o výměře 198 m2, díl „d“ 
pozemku p.č. 4519/4 o výměře 267 m2 a díl „e“ pozemku p.č. 4519/5 o výměře 15 m2, které jsou ve 
vlastnictví manželů P. a   M.K. 

 

4007/94/7/2010 Veřejná zakázka na služby v rámci projektu "Zvýšení kvality řízení   
na magistrátu města Přerova" - schválení zadávacího řízení. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na poskytovatele služeb v rámci projektu "Zvýšení kvality 

řízení na magistrátu města Přerova" v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,       
o veřejných zakázkách (zákon) zjednodušeným podlimitním řízením, 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením § 38 zákona výzvu k podání nabídky, 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce: 
 
 Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. solit project, s.r.o. 25146131 
2. Processes a.s. 26442540 
3. Deloitte BPO a.s. 27160831 

4. TAYLLOR & COX s.r.o. 27902587 
5. Centire Czech s.r.o. 27945197 
 
4. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a 

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
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Členové komise Náhradníci komise 
Mgr. Josef Kulíšek Ing. Jaroslav Čermák 
Bc. Ivo Kropáč Mgr. Elena Grambličková 

Ing. Jiří Bakalík Mgr. Vlasta Vičanová 
Ing. Pavel Chroust RNDr. Pavel Juliš 
Ing. arch. Vladimír Petroš Ing. Zdeněk Kazílek 
 

 

4008/94/7/2010 Zahraniční pracovní cesty - Ozimek, Cuijk 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení MUDr. 

Vladimír Vosmanský, Ing. Jaroslav Čermák, Ing. Hana Mikulová, s řidičem. Cesta                  
se uskuteční ve dnech 10. - 12. 9. 2010 při příležitosti tradičních  sportovních akcí konaných    
v městě Ozimku, 

 
2. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města na poznávací a inspirativní 

cestu do Dinoparku ve  složení Mgr. Elena Grambličková, RNDr. Pavel Juliš, Mgr. Miroslava 
Švástová, Ing. František Zlámal, Ing. Daniela Novotná. Cesty, která se uskuteční dne             
10. 9. 2010,  se dále zúčastní  zástupci subjektů, kteří s městem Přerovem spolupracují při 
přípravě projektu Mamutova, 

 
3. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení MUDr. 

Eva Šenkýřová, Mgr. Bohuslav Přidal do přátelského města Cuijk. Cesta se uskuteční             
ve dnech 9.-14.9.2010. 

 
 

4009/94/7/2010 Schválení smluvních podmínek smlouvy o převodu cenných papírů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje smluvní podmínky převodu cenných papírů - 308 kusů 
kmenových akcií na jméno společnosti Kabelová televize Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I -
Město, U Bečvy č.p. 2883, IČ: 47672099 o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Emos spol. s r.o., se sídlem Přerov, Přerov I - 
Město, Šířava 295/17, IČ: 19014104, který bude realizován na základě usnesení Zastupitelstva města 
Přerova č. 440/17/4/2008 přijatého na jeho 17. zasedání konaném dne 8. září 2008, a vypořádání 
vzájemných práv a povinností spojených se smlouvou o prodeji cenných papírů - 308 kusů kmenových 
akcií na jméno společnosti KTV Přerov, a.s. uzavřenou mezi statutárním městem Přerov jako 
prodávajícím a společnosti Emos spol. s r.o., jako kupujícím dne 30. září 2008 tak, jak je uvedeno        
v textu návrhu smlouvy, který je přílohou tohoto usnesení. 
 

 

4010/94/7/2010 Zavedení procesního řízení 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci tajemníka magistrátu a zástupce firmy 
Centire Czech s.r.o. o průběhu projektu spolupráce s firmou Centire Czech s.r.o. Vyskočilova 1461/2a, 
Praha 4, IČ 27945197,  „Zavedení procesního řízení“ dle důvodové zprávy. 
 

 

4011/94/8/2010 Odpověď na stížnost pana Olšiny na rušení nočního klidu 
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí stížnost Ing. Františka Olšiny ve věci rušení 
nočního klidu návštěvníky provozovny NON STOP bar na ul. Trávník a výsledky projednávání 
Kanceláří primátora. 
 

 

V Přerově dne 1. září 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 


