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USNESENÍ z 95. schůze Rady města Přerova konané dne 22. září 2010 

 

4012/95/1/2010 Program 95. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 95. schůze Rady města Přerova konané dne 22. září 2010, 
 
2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 95. schůze Rady města 

Přerova. 
 

4013/95/2/2010 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem za období 1. 4. 2010 – 30. 6. 2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 

uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 
21/06 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 1. 4. 2010 – 30. 6. 2010 dle 
důvodové zprávy. 

 
2. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 

uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 1. 4. 2010 – 30. 6. 2010 dle 
důvodové zprávy. 

 

4014/95/2/2010 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o zvláštním běžném 
účtu mezi statutárním městem Přerov a UniCredit Bank Czech republik, a. s., se sídlem Na Příkopě 
858/20, PSČ 111 21, Praha 1, IČ 64948242, číslo účtu 1002284291/2700. 

 

4015/95/2/2010 Kontrola plnění usnesení č. 3942/93/7/2010  - oslavy 755 let města 
Přerova, příprava sněmu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 
Slezska. 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh rámcového programu oslav 755 let od 
povýšení Přerova na město a informaci o spolupráci při organizaci VIII. sněmu Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska. 

 

4016/95/3/2010 Jižní předpolí Tyršova mostu - zadání zpracování dokumentace          
ke stavebnímu povolení 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy na vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení na Jižní předpolí Tyršova mostu mezi statutárním městem 
Přerovem a firmou EPROPJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov, IČ 62361457 za cenu 395 400 Kč 
včetně DPH. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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4017/95/3/2010 Stavební úpravy objektu na nám. T.G.Masaryka 8 v Přerově  – 
schválení smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PRINTES – 
ATELIER s.r.o. Přerov, Mostní 11a, 750 02 Přerov, IČ 25391089 s nabídkovou cenou 350 000,- Kč 
(vč. DPH) na  vyhotovení dokumentací stavebních úprav objektu na nám. T.G.Masaryka 8 v Přerově 
pro šatny účinkujících v MD a jejich zázemí. 

 

4018/95/3/2010 Studie proveditelnosti „Regenerace městského bloku , nám. TGM        
v Přerově“ - dodatek ke smlouvě o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o zhotovení studie 
proveditelnosti „Regenerace městského bloku , nám. TGM v Přerově“ mezi statutárním městem 
Přerovem a zhotovitelem projekční kanceláří ArchDesign,s.r.o.,Sochorova 23, 616 00 Brno, IČ 
25764314,DIČ:CZ25764314, kterým bude uhrazena cena za vícepráce ve výši 50 000,- včetně DPH. 

 

4019/95/3/2010 Vybudování Technologického centra obce s rozšířenou působností 
Přerov – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  provedení služeb na vybudování Technologického centra 

obce s rozšířenou působností Přerov (dále TC ORP) dle podmínek specifikovaných v příloze 
č.1-8 v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) 
otevřeným řízením, 

 
2. schvaluje souladu s ustanovením § 27 zákona oznámení otevřeného řízení, 
 
3. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a 

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
Členové komise    Náhradník komise  
1.Ing. Jitka Kučerová    1. Ing. Ján Gocník  
2.Ing. Hana Mikulová    2. p. Kamil Václavík  
3.Bc. Václav Zatloukal    3. p. Čestmír Hlavinka  
4.Bc. Ivo Kropáč    4. Ing. Jaroslav Čermák 
5. Ing. Zdeněk Kazílek    5. Ing. Jiří Lajtoch 

 

4020/95/4/2010 Smlouva o přezkoumání hospodaření 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku za rok 2010 mezi Statutárním městem Přerov a firmou H audit, s.r.o.,  
Petroncova 648/4, 700 30  Ostrava, IČ 25357336. Cena za uvedené služby činí 70.000,-- Kč plus 
příslušná sazba DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 3. 2011. 

 

4021/95/4/2010 Rozpočtové opatření č. 17 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu dle 
přílohy č. 2 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3. 

 

4022/95/4/2010 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2010 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přípravu řádné inventarizace majetku a závazků za rok 
2010 včetně harmonogramu a instrukce  k jejímu provedení. 

 

4023/95/4/2010 Žádost o poskytnutí dotace - Gymnázium Jakuba Škody - záměr 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr      
na poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, 750 11  Přerov, 
IČ: 00842966,  na částečnou úhradu nákladů spojených s výměnným pobytem 25 studentů                    
a 2 pedagogů z holandského Cuijku v Přerově. 

 

4024/95/5/2010 Povolení výjimky z maximálního počtu žáků ve třídě základní školy  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2010/2011 Základní škole Přerov, Velká 
Dlážka 5 výjimku do 1 žáka z maximálního počtu žáků ve třídě. 

 

4025/95/5/2010 Předání dokončené investiční akce „Dobudování sportovního areálu 
při ZŠ Želatovská, Přerov“ k hospodaření příspěvkové organizaci 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne            
01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a subjektem Základní škola Přerov, Želatovská 8.  
Předmětem tohoto dodatku je předání dokončené investiční akce „Dobudování sportovního areálu při 
ZŠ Želatovská, Přerov“ v ceně 422 182,60 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. 

 

4026/95/5/2010 Úprava platu ředitelky  

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 10. 2010 úpravu výše osobního 
příplatku paní Bc. Haně Ondrášové, ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30    
v rozsahu uvedeném dle důvodové zprávy. 

 

4027/95/5/2010 Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení  pracovního místa 
ředitele Základní školy Přerov, Želatovská 8 – přizvání odborníka        
s hlasem poradním  

Rada města Přerova po projednání neschvaluje přizvat k jednání konkursní komise pro konkursní 
řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 
Želatovská 8, zřízené statutárním městem Přerov, pana Pavla Sedláka, sportovního manažera 
občanského sdružení HC ZUBR PŘEROV jako odborníka s hlasem poradním. 

 

4028/95/5/2010 Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení  pracovního místa 
ředitele Základní školy Přerov, Želatovská 8 – vyřazení uchazeče  

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyřazení pana J.M. z konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8, zřízené 
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statutárním městem Přerov, dle návrhu konkursní komise. 
 

4029/95/5/2010 Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vydává Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Přerov a rozpočtový proces 
 
2. ukládá odboru finančnímu, odboru kontroly a odboru školství, mládeže a tělovýchovy vydat   

k   metodickému pokynu uvedenému v bodě 1 tohoto usnesení tabulky a postupy účtování dle 
důvodové zprávy 

Kontrolní termín: 27.9.2010 

3. ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov postupovat 
dle dokumentů uvedených v bodech 1 a 2 tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 27.9.2010 

 

4030/95/5/2010 Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání ukládá vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy          
Mgr. Romaně Pospíšilové opětovně předložit orgánům obce k projednání žádost Tělovýchovné 
jednoty Sokol Čekyně o poskytnutí dotace na opravu podlah a jeviště sokolovny v občanské 
vybavenosti č.p. 12 na parcele p.č. 33 v k.ú. Čekyně ve IV. čtvrtletí 2010. 

Kontrolní termín: dle uvedeného textu 
 

4031/95/5/2010 TJ SPARTAK PŘEROV - účelová dotace  

Rada města Přerova po projednání ukládá vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy          
Mgr. Romaně Pospíšilové opětovně předložit orgánům obce k projednání žádost TJ SPARTAK 
PŘEROV o poskytnutí dotace na pořízení a položení nové podlahové krytiny (tenisového povrchu) a 
odstranění stávající podlahové krytiny (tenisového povrchu) ve sportovní hale v občanské vybavenosti 
č.p. 3250 na parcele p.č. 2656/2 v k.ú. Přerov ve IV. čtvrtletí 2010. 

Kontrolní termín: dle uvedeného textu 
 

4032/95/5/2010 TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem 
Přerov, Bezručova 4, na sportovní činnost florbalového oddílu FBC Spartak Přerov spočívající            
v představení florbalu v Přerově v průběhu měsíce září roku 2010. 

 

4033/95/5/2010 TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem 
Přerov, Bezručova 4, na úhradu části nákladů spojených s účastí družstva mužů kuželkářského oddílu 
v poháru NBC konaném v termínu od 5. do 9. října 2010 ve Splitu. 
__________________________________________________________________________________ 
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4034/95/5/2010 Fotbalový klub KOZLOVICE - záměr účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 124 000,- Kč subjektu Fotbalový klub KOZLOVICE , IČ: 47999152,        
se sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní činnost a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 62/1 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova v roce 2010. 

 

4035/95/5/2010 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 - pověření  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje Základní školu Přerov, Za mlýnem 1, zastoupenou ředitelkou Mgr. Boženou 

Přidalovou, komplexním zajištěním zadání a realizace akce – oprava střechy objektu školy      
v souladu s vnitřním předpisem č. 18/07 vydaným Radou města Přerova - Zásady postupu při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí 

Kontrolní termín: 15.12.2010 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 
závazných ukazatelů: 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

3141 6 Školní stravování při předškolním  
a základním vzdělávání 

8 160,7 * - 400,0 7 760,7 

6409 24 Ostatní činnosti j. n.(rezerva) 26 070,6 * - 700,0 25 370,6 

3113 6 Základní školy 31 177,1 * + 1 100,0 32 277,1 
* počáteční stavy navazují na předlohu Rozpočtové opatření č. 17 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové  
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

6 Školní stravování při předškolním a základním 
vzdělávání - příspěvky na provoz včetně dalších 
výdajů přísp. org. zřízeným městem Přerov 

8 160,7 *  - 400,0 7 760,7 

6 Základní školy - příspěvky na provoz včetně 
dalších výdajů příspěvkovým organizacím 
zřízeným městem Přerov 

31 177,1 * + 1 100,0 32 277,1 

* počáteční stavy navazují na předlohu Rozpočtové opatření č. 17 
 

4036/95/5/2010 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje prodloužení doby nájmu k bytu č. 1 v domě č.p. 1259 v   Přerově , Tovačovská č.o. 

9, s panem J.Ž., a to na dobu určitou do  15.11.2010, 
 
2. se neusnesla schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 44 v domě zvláštního určení - domě 

s pečovatelskou  službou  č. p. 404 v Přerově-Předmostí ,Tyršova č.o.68, s manželi Z. a A.K., 
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3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.6 v domě č.p. 1826 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 22,  s panem A.D., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 45 v domě č.p.2534 v Přerově, Jižní čtvrť II    

č. o. 13,  s panem V.B., 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě č.p. 37 v Přerově-Předmostí, Pod 

skalkou č. o. 16,  s panem F.S. 
 

4037/95/5/2010 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení č. 3809/91/5/2010 (bod 5) ze dne 7.7.2010 - uzavření nájemní smlouvy k bytu  

č. 4 v Přerově, Na Hrázi 34 s paní J.C. jako bytovou náhradu po rozvodu za příspěvek 
(120.000,- Kč), 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Komenského 18 s paní J.C., který 

ji bude poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek (120.000,- Kč), 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, Trávník 11 s paní H.Š. na dobu 

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

 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, Kojetínská 1827 s panem J.O. za 

obvyklých podmínek a za podmínky úhrady závazků vůči městu Přerov do 20.9.2010, 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Kojetínská 5 s manž. I. a F.M. na 

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

 
6. schvaluje seznam žadatelů o uzavření nájemní smlouvy k jednopokojovému obecnímu bytu:  
 

Poř. Jméno Adresa Dat.pod. Pořadí Počet 
os. 

Závazek 
MMPr 

1. N.J.  24.3.1998 20 1 ne 

2. P.J., Ing.  1.6.1998 21 1 ne 
3. B.J., Ing.  29.5.2000 45 1 ne 
4. K.P.  13.8.2001 56 2 ne 
5. B.P.  22.7.2002 71 1 ne 

6. S.R.  25.9.2002 92 1 ne 
7. B.B.  9.12.2002 93 1 750,- 
8. B.O.  22.5.2003 94 1 ne 

9. G.J.  27.11.2003 111 1 ne 
10. H.P.  18.12.2003 114 1 ne 
11. S.V.  3.3.2004 120 1 1.500,- 

12. V.Z.  16.9.2004 127 2 ne 
 
7. schvaluje seznam žadatelů o uzavření nájemní smlouvy ke dvoupokojovému obecnímu bytu: 
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Poř. Jméno Adresa Dat.podání Poř Počet 
os. 

Závazek 
MMPr 

1. J.E.  28.2.1996 10 1 ne 
2. B.Y.  19.1.1998 11 1+2 ne 

3. P.D.  10.3.1998 12 2+2 ne 
4. P.M.  1.10.1998 15 1+2 ne 
5. P.Z.  18.2.1999 16 1+2 ne 

6. Z.L.  5.5.1999 19 2+3 700,- 
7. I.D.  28.9.1998 22 1+1 ne 
8. M.D.  1.11.1999 28 2+3 4011,- 

9. Š.M.  3.11.1999 29 2+1 ne 
10. R.M.  15.12.1999 30 1+2 ne 
11. G.I.  6.3.2000 35 2+2 ne 

12. B.E.,ing  29.5.2000 36 2+2 ne 
13. H.V.  22.2.2000 40 1+2 ne 
 

 

4038/95/5/2010 Uzavření Dohody o vytvoření pracovní skupiny 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o vytvoření pracovní skupiny mezi 
statutárním městem Přerov a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím Olomouckého kraje, 
Územním odborem Přerov, se sídlem Přerov, U Výstaviště 16, IČ  72051795, dle důvodové zprávy. 

 

4039/95/5/2010 Zvýšení úhrad za stravování v Domově pro seniory, Kabelíkova 14a, 
Přerov a Denním pobytu, Purkyňova 16, Přerov a uzavření smlouvy    
o nájmu nebytových prostor v objektu Domova pro seniory Přerov 
č.p.3217, příslušného k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 
5196/25 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zvýšení úhrad za celodenní stravu v Domově pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov,  

ze 130,- Kč na 135,- Kč na jednoho uživatele, a to s platností od 1. 10. 2010. 
 
2. schvaluje zvýšení    úhrad   za   obědy   v    Denním  pobytu,  Purkyňova  16,    Přerov, z 51,- 

Kč na 53,- Kč na jednoho uživatele, a to s platností od 1. 10. 2010. 
 
3. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu  nebytových prostor v objektu Domova pro seniory 

Přerov, č.p.3217, příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. 
Přerov o celkové výměře 199,44 m2  mezi příspěvkovou organizací Sociální služby města 
Přerova, p.o, se sídlem Kabelíkova 14a, Přerov I-Město, IČ 49558854 jako pronajímatelem a 
společností Eurogastro, společné stravování a služby, s.r.o., se sídlem Lafayettova 48/7, 
Olomouc, IČ 28568028 jako nájemcem, na dobu určitou, a to po dobu platnosti smlouvy o 
zajištění stravování a provozu bufetu. Výše nájemného bude činit 1.200 Kč/m2/rok, účelem 
nájmu je využití předmětných prostor pro poskytování služeb - zajištění stravování a provoz 
bufetu. 

 

4040/95/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí               
ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor v 
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objektu bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušném k části obce 
Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytového 
prostoru v objektu bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4), o celkové výměře 65,27 m2 (hlavní místnosti            
o výměře 43,81 m2 a vedlejší místnosti o výměře 21,46 m2) a vyhlášení výběrového řízení na nájem 
těchto prostor za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 
30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na 
internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický 
poplatek ve výši 240,-Kč (cena včetně DPH 20 %). 

 

4041/95/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí               
ve vlastnictví statutárního města Přerova – objektu jiná stavba 
č.p.3263, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 
2883/141 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem objektu jiná 
stavba č.p.3263, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.2883/141 zast.pl. a nádvoří  
v k.ú. Přerov (stánek podchod Tř.17.listopadu), o výměře 17,5 m2 a vyhlášení výběrového řízení na 
nájem tohoto objektu 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 2.400,- Kč (cena včetně DPH 20 %). 

 

4042/95/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí v majetku  
statutárního města Přerova  - nebytových prostor v budově bez 
č.p./č.ev. – jiná stavba, příslušné k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 4293/17 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr  – nájem  nebytových prostor v budově bez 
č.p./č.ev. – jiná stavba, příslušné k části obce Přerov I - Město, na pozemku  p.č. 4293/17 zast. pl. a 
nádvoří v k.ú. Přerov (Sokolská 26) o celkové výměře 259,31 m2 . 

 

4043/95/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/nájem nemovité 
věci v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 91/1    
v k.ú. Lýsky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 91/1  ost.pl. o výměře 

70 m2 v k.ú. Lýsky. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod části pozemku p.č. 91/1  ost.pl. o výměře cca 70 m2 v k.ú. Lýsky. 
 

4044/95/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  
z vlastnictví statutárního města  Přerova – nebytové  jednotky č.240/92 
a č.240/93 v objektu bytový dům č.p. 240, příslušném k části obce 
Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nebytové jednotky č.240/92 jiný nebytový prostor o výměře 41 m2 a č.240/93 jiný nebytový prostor o 
výměře 41,45 m2 v objektu bytový dům č.p.240, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 2883/87 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Budovatelů 3). 

 

4045/95/6/2010 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod  nemovitých 
věcí do majetku statutárního města  Přerova -   pozemku p.č. 312/1 a 
p.č. 352/1 a p.č. 355  v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný  převod   
pozemku p.č. 312/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 2307 m2, p.č. 352/1 ostatní plocha 
ostatní komunikace o výměře 642 m2 a  p.č. 355 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 300 m2   
v k.ú. Újezdec u Přerova,  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního 
města Přerova. 

 

4046/95/6/2010 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod  nemovitých 
věcí do majetku statutárního města  Přerova – části   pozemku p.č. 132 
ost. pl.  v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod  části pozemku p.č.132 

ostatní  plocha,  dle geometrického plánu. č. 452-91/2010 označenou jako  pozemek p.č. 132/1 
o výměře  529 m2 v  k.ú. Žeravice,  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. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzdát  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 pozemku p.č. 131 zast. pl.  a  
části pozemku p.č. 132 v k.ú. Žeravice , označené geometrickým plánem č. 452-91/2010 jako 
pozemek p.č. 132/2 ost. pl. o výměře 47 m2 v k.ú. Žeravice. 

 

4047/95/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité věci 
do vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 456/3    
v k.ú. Lověšice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 
nemovité věci z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 
Olomouc – Hodolany, se kterou hospodaří Správa silnic Olomouckého kraje, IČ 70960399, se sídlem 
Lipenská 753/120, Olomouc - Hodolany - části pozemku p.č. 456/3 (ostatní plocha – silnice) v k.ú. 
Lověšice u Přerova o výměře cca 325 m2 do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

 

4048/95/6/2010 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 340 m2 v k.ú. Žeravice. 
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4049/95/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části přestřešení vstupu do podchodu pro 
chodce v ul. tř., 17. listopadu na pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části 
přestřešení vstupu do podchodu pro chodce v ul. tř., 17. listopadu na pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. 
Přerov. 

 

4050/95/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 937 v k.ú. Čekyně  

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části 
pozemku p.č. 937 ost.pl. komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

4051/95/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci                         
v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 216/1 v k.ú. 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 216/1 ost.pl. o výměře cca 250 m2       
v k.ú. Předmostí. 

 

4052/95/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – 12 nebytových jednotek (garáží) v objektu bytový dům č.p. 
2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, postaveném         
na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - nebytové jednotky č. 

2863/101 (garáže) o výměře 15,34 m2 v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve 
výši id.1534/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů 
Bc.R. a L.J. za kupní cenu ve výši 160.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - nebytové jednotky č. 
2863/102 (garáže) o výměře 15,41 m2 v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve 
výši id.1541/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů 
Ing.V.a L.K. za kupní cenu ve výši 160.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - nebytové jednotky č. 
2863/103 (garáže) o výměře 18,48 m2 v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve 
výši id.1848/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing.V.V. za kupní 
cenu ve výši 190.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - nebytové jednotky č. 
2863/104 (garáže) o výměře 22,50 m2 v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve 
výši id.2250/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů 
Ing.P.Č. a Ing.M.Č. za kupní cenu ve výši 233.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 
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5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - nebytové jednotky č. 
2863/105 (garáže) o výměře 18,57 m2 v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve 
výši id.1857/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů 
Ing.M.Pechy a V.P. za kupní cenu ve výši 190.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - nebytové jednotky č. 
2863/106 (garáže) o výměře 14,98 m2 v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve 
výši id.1498/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů 
Ing.P. a M.Z. za kupní cenu ve výši 155.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - nebytové jednotky č. 
2864/101 (garáže) o výměře 15,29 m2 v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve 
výši id.1529/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů L. 
a J.V. za kupní cenu ve výši 159.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - nebytové jednotky č. 
2864/102 (garáže) o výměře 15,41 m2 v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve 
výši id.1541/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví R.Z. za kupní cenu 
ve výši 160.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - nebytové jednotky č. 
2864/103 (garáže) o výměře 18,60 m2 v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve 
výši id.1860/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů 
Ing.M. a M.L. za kupní cenu ve výši 193.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

10. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - nebytové jednotky č. 
2864/104 (garáže) o výměře 22,42 m2 v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve 
výši id.2242/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů T. 
a J.A. za kupní cenu ve výši 233.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

11. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - nebytové jednotky č. 
2864/105 (garáže) o výměře 18,88 m2 v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve 
výši id.1888/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing.J.Ch. za kupní 
cenu ve výši 196.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

12. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - nebytové jednotky č. 
2864/106 (garáže) o výměře 15,40 m2 v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve 
výši id.1540/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů 
Ing.R. a K.Ž. za kupní cenu ve výši 160.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

13. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod - nebytové jednotky 
č.2863/102 (garáže) o výměře 15,41 m2 v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve 
výši id.1541/294018 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů 
Ing. P.a B.M. 
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14. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod - nebytových 
jednotek č.2863/101-106 a č.2864/101-106 (garáže) v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 
41) v k.ú. Přerov a příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a 
pozemku p.č. 2790/3 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů J. 
a G.S. 

 

4053/95/6/2010 Úplatný převod nemovitých a movitých věcí z vlastnictví statutárního 
města Přerova - Lázně Bochoř 

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

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 z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví obce Bochoř, sídlem Náves 202/41, IČ: 00301051 za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 2.150.000,- Kč (slovy: dvamilionyjednostopadesáttisíckorunčeských). 

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

uvedených v příloze č.1 umístěných v budově č.p. 11 stojící na pozemku p.č. 51 v k.ú. Bochoř 
(Lázně Bochoř) sloužících jako vybavení Lázní Bochoř z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví obce Bochoř, sídlem Náves 202/41, IČ: 00301051 za kupní cenu v 
místě a čase obvyklou ve výši 25.045,- Kč (slovy: dvacetpěttisícačtyřicetpětkorunčeských). 

 

4054/95/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 100 v k.ú. Penčice  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 100 trvalý travní porost v k.ú. Penčice, dle geometrického plánu č. 180-
115/2010 označené novým p.č. 100/2 o výměře 209 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města 
Přerova do společného jmění manželů H.a J.J. za kupní cenu 20.900,- Kč, t.j. 100,- Kč/m2 - cena v 
místě a čase obvyklá. 
 

 

4055/95/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 13 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 629, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 13 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov (Mervartova 7) a spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 629 a pozemku p.č. 3457 o výměře 381 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 jsou uvedeny        
v příloze č. 1 této předlohy. 
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4056/95/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 8 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2479, 2480, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5745/12 v k.ú. Přerov ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců, 
včetně spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 5745/12 v k.ú. Přerov 
ke 2 bytovým jednotkám, za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007      
v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 8 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2479, 2480, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/12 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/13, 14) a spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2479, 2480 a pozemku p.č. 5745/12, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 381 m² 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 pozemku p.č. 5745/12, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 381 m² v k.ú. Přerov, k bytové jednotce č. 2479/1 a bytové jednotce č. 2480/5, 
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. 
 

 

4057/95/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 13 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2489, 2490, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 5734/12 a p.č. 5734/13 vše 
v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do 
vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007                
v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 13 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2489, 2490, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, postaveném na pozemcích p.č. 5734/12 a p.č. 5734/13 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/27, 26) a 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2489, 2490,  a pozemcích p.č. 
5734/12 o výměře 150 m², p.č. 5734/13 o výměře 163 m², vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města 
Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu 
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy. 
 

 

4058/95/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 1060 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 1060  orná půda v k.ú. Žeravice, dle geometrického plánu č. 454-133/2010 
pozemek označený novým p.č. 1060/2 orná půda o výměře 640 m2 v k.ú. Žeravice ze společného 
jmění manželů Ing. O. a M.Ch. do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 192.000,- Kč, 
t.j. 300,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 
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4059/95/6/2010 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - id. 1/2 spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 1327/1 ost. pl. 
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný  
převod id. 1/2 spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 1327/1 ostatní plocha, ostatní komunikace          
o výměře 1393m2  v k.ú. Henčlov , 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 za dohodnutou kupní cenu  ve výši 121 300,- Kč, tj. 174,16 Kč/m2. 
 

 

4060/95/6/2010 Bezúplatný převod nemovitých věcí  1. z majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 3445/2, p.č. 4957/23, částí pozemků p.č. 3345/1, 
p.č.    3445/3, p.č. 3445/4, p.č. 4933, p.č. 4957/5, p.č. 4957/3, p.č. 5084, 
p.č.5085,p.č.6965/2vševk.ú.Přerov.                                                                       
2.do majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 4957/1   
v k.ú.Přerov               

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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. 4957/5, p.č. 4957/2, p.č. 4957/3, p.č. 5084, p.č. 
5085, 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 do majetku Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc,IČ 60609460. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 z  majetku Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a , 
Olomouc,IČ 60609460. 

 

4061/95/6/2010 Směna  nemovitých věcí  v majetku  statutárního města Přerova –  
pozemku p.č. 549/1, p.č. 549/2, p.č. 549/3 za pozemek p.č. 655/3  vše       
v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu  p.č. 
549/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2, p.č. 549/2  zahrada  o výměře 1118 m2,  p.č. 549/3 
ostatní plocha,  jiná plocha o výměře  273 m2   vše v k.ú. Henčlov ve vlastnictví statutárního města 
Přerova,  za pozemek p.č. 655/3 orná  půda o výměře 4041 m2 v k.ú. Henčlov  ve  spoluvlastnictví 
paní I.D.,( k id. ½ ) a  paní  D.H.(k id. ½ ) s doplatkem  rozdílu  cen obvyklých ve prospěch I.D. a paní 
D.H., tj. 41 175,- Kč. 
 

 

4062/95/6/2010 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: 
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1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 3215/113 (bezbariérové 

garáže) v budově bytový dům č.p. 3215, 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 
Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a M.O. jako 
nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Výše nájemného bude činit 3.627,-Kč/rok (179,- Kč/m2/rok). Účelem nájmu bude využití 
jednotky jako bezbariérová garáž. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 3215/114 (bezbariérové 

garáže) v budově bytový dům č.p. 3215, 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 mezi statutárním městem 
Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a J.D., jako 
nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Výše nájemného bude činit 3.709,-Kč/rok (179,- Kč/m2/rok). Účelem nájmu bude využití 
jednotky jako bezbariérová garáž. 

 
 

4063/95/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova  –  
objektu k bydlení č.p.1134 na pozemku p.č.4726, příslušnému k části 
obce Přerov I-M ěsto a pozemků p.č.4726 a části  p.č.4724/1 vše v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.4 k nájemní smlouvě na objekt k 
bydlení č.p. 1134 příslušný k  části obce Přerov I -Město, na pozemku p.č.4726,  restaurace Michalov 
a pozemek p.č.4726 zast. pl. o výměře 830 m2, část pozemku p.č.4724/1 ost.pl o výměře 526 m2 vše v 
k.ú. Přerov uzavřené  dne 25.6.2002, ve znění dodatků č.1 ze dne 19.2.2003, č.2 ze dne 13.4.2005 a č.3 
ze dne 29.6.2009, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem  a Pivovarem 
ZUBR, a.s., se sídlem Přerov I-Město, Komenského 35, IČ 47676906, jako nájemcem.  
Dodatkem č.4 bude stanoveno, že pronajímatel vrátí nájemci poměrnou část nájemného po dobu 
uzavření parku Michalov ve výši 5.666,-Kč. 

 

4064/95/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu bytový dům č.p.90, 91, 92, příslušném k 
části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov 
(Bratrská 23) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 29.7.1993, ve znění dodatků č.1 ze dne 18.10.1993, č.2 ze dne 31.8.1994, č.3 
ze dne 19.9.1997, č.4 ze dne 19.6.1998, č.5 ze dne 20.9.1999, č.6 ze dne 23.10.2000, č.7 ze dne 
21.2.2001 a č.8 ze dne 29.1.2003 na nebytový prostor o výměře 17 m2 v objektu bytový dům č.p.90, 
91, 92, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 23) 
uzavřené mezi  statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako 
pronajímatelem a Ladislavem Hruškou, místem podnikání Přerov I-Město, Bratrská 20, IČ 42772451,  
jako nájemcem, ke dni 31.10.2010. 
 

 

4065/95/6/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí      
v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1040  o výměře 137.738 m2 v k.ú. Újezdec         
u Přerova, mezi statutárním městem Přerovem  jako pronajímatelem a AGRAS Želatovice a.s., se 



 16 

sídlem Želatovice 16,IČ 25360663 jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 
30.9.2011. Roční nájemné je stanoveno ve výši 20.660,- Kč, tj. 0.15,-Kč/m2/rok. Účelem nájmu je 
provozování zemědělské činnosti. 
 

 

4066/95/6/2010 Nájem  nemovitých věcí v majetku Města Přerova -  pozemku p.č. 
1252/4 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě o nájmu , 
uzavřené dne 27.2.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.5.2006 mezi Městem Přerovem jako 
pronajímatelem a manželi Mgr.M.a Ing. B.S. jako nájemci s účinností od 1.1.2011. 
Dodatkem č.2 se rozšiřuje předmět nájmu o pozemek p.č. 1252/4 zast. plocha a nádvoří o 17 m2 v k.ú. 
Přerov. Dodatkem č. 2 se dále mění výše nájemného na 765,-Kč/rok. Dodatek č.2 nabude účinnosti    
od 1.1.2011. 

 

4067/95/6/2010 Nájem  nemovitých věcí v majetku Města Přerova -  části pozemku p.č. 
4587/2 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č.4587/2, ost. plocha o výměře 14 m2 v k.ú. 
Přerov , mezi statutárním městem Přerovem  jako pronajímatelem a Pivovar ZUBR a.s., se sídlem 
Komenského 35, 751 51 Přerov, IČ 47676906 jako nájemcem. Nájemné bude činit 25,- Kč/m2/rok, tj. 
celkem 350,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou              
3 měsíce. Účelem nájmu je umístění stojanu na kola u restaurace. 

 

4068/95/6/2010 Ukončení nájmu nebytových prostor - místnosti č. 71 umístěné               
v budově Chemoprojektu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 10. prosince 
2009 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností ROKOS a spol., s.r.o. se 
sídlem Trávník 30, Přerov, IČ: 60779683 jako nájemcem, jejímž předmětem je úplatné přenechání     
do užívání části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov 
I - Město, stojícím na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti  č. 71     
o výměře 41,5 m2 nájemci pronajímatelem ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 31. března 2010 
dohodou ke dni 30. září 2010. 

 

4069/95/6/2010 Dodatek k nájemní smlouvě na nájem nemovitostí ve vlastnictví České 
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – 
pozemku p.č. 198 a části pozemku p.č. 195 v k.ú. Žeravice  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nájem 
pozemku p.č.198 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 183 m2 a části pozemku p.č.195 (zahrada) o 
výměře 248 m2 v k.ú. Žeravice mezi statutárním městem Přerov jako nájemcem a ČR - Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo 
nábřeží 390/42, jako pronajímatelem, ze dne 30.6.2009. Dodatkem č. 1 se prodlužuje doba trvání 
smlouvy na dobu od 30.6.2010 do doby převodu předmětu nájmu do vlastnictví nájemce, nejpozději 
do 30.6.2017, za nájemné 10.775,-Kč/rok, s tím, že pronajímatel je oprávněn počínaje dnem 1.1.2011 
každoročně s účinností od 1.1. upravit výši nájemného v závislosti na výši nájemného pro nepodnikání 
dle aktuálního výměru Ministerstva financí pro příslušný kalendářní rok. V jiném se nájemní smlouva 
ze dne 30.6.2009 nemění. 
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4070/95/6/2010 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 1586, příslušném k části 
obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 5307/75 zast. pl. a nádvoří v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor  v objektu jiná 
stavba č.p.1586, příslušném k části obce Přerov I-Město,  na pozemku   p.č.5307/75 zast.pl. a nádvoří  
v   k.ú.Přerov,  bří Hovůrkových 10  (místnost – malý sál) o výměře 57,78 m2 do podnájmu pro 
Základní uměleckou školu Bedřicha Kozánka, Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Tř.17.listopadu 2, IČ 
47184442, když nájemcem nebytových prostor je Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se 
sídlem Přerov I-Město, Žižkova 2621/12, IČ  47184469. 

 

4071/95/6/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města  Přerova – 
koeficient Rady města Přerova  - Kmr pro rok 2011 ve smyslu 
vnitřního předpisu č.7/09 

Rada města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu čl. X odst.1 vnitřního předpisu č.7/09  - 
Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města 
Přerova o majetkoprávních úkonech, koeficient Rady města Přerova pro r.2011 ve výši  Kmr=1,0. 

 

4072/95/6/2010 Dodatek k nájemní smlouvě se společností Teplo Přerov a.s. na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících 
sportovní areály – plavecký areál v Přerově, koupaliště Penčice a zimní 
stadion v Přerově  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené dne 
30.4.2008 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Teplo Přerov a.s., IČ 
25391453, se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
1.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 8.1.2009, dodatku č. 3 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, 
dodatku č. 5 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 6 ze dne 26.6.2009 a dodatku č. 7 ze dne 26.11.2009, na 
nájem nemovitých věcí tvořících sportovní areály - koupaliště Penčice v k.ú. Penčičky a plavecký 
areál Přerov a zimní stadion Přerov v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 8 se za čl. V odst. 2 nájemní smlouvy 
vkládají nové čl. V odst. 3 a 4 :  
 
„3. Pronajímatel dává souhlas, aby podnájemce, kterému nájemce přenechá budovu č.p. 2885, 
příslušnou k části obce Přerov I-Město, postavenou na pozemku p.č. 5307/108 v k.ú. Přerov (tj. Zimní 
stadion v Přerově) do podnájmu, umísťoval se souhlasem nájemce na vnějším i vnitřním plášti této 
budovy reklamní zařízení a reklamy partnerů a mediálních partnerů podnájemce. 
 
4. Pronajímatel dává souhlas, aby budova č.p. 2885, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená 
na pozemku p.č. 5307/108 v  k.ú. Přerov (tj. Zimní stadion v Přerově) byla užívána a veřejně 
prezentována pod názvem obsahujícím firmu partnera podnájemce této nemovitosti a aby podnájemce  
tento název umístil se souhlasem nájemce na vnějším plášti této budovy.“ 
 
Dosavadní čl. V odst. 3 až 14 se nově označují jako čl. V odst. 5 až 16. V ostatním se text nájemní 
smlouvy nemění. 

 

4073/95/6/2010 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 
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Rada města Přerova po projednání mění své usnesení z 94. schůze Rady města Přerova konané dne 
11.8.20010 č. 3921/93/6/2010, kterým schválila uzavření nájemní smlouvy  na  část pozemku p.č. 
6163/1  ostatní plocha o výměře 8510m2,  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  tak, že text: 
 
"Rada města Přerova  po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na  část pozemku p.č. 
6163/1  ostatní plocha o výměře 8510m2,,  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 rychle rostoucích rostlin." 
 
se nahrazuje textem: 
 
"Rada města Přerova po projednání  schvaluje  uzavření nájemní smlouvy mezi Statutárním městem 
Přerov jako pronajímatelem a Ing. Alešem Ruskem, místem podnikání  K záložně 660/51 Troubky, 
IČ: 45224684  jako nájemcem. Předmětem nájmu jsou části pozemku  p.č. 6163/1 ostatní plocha dle 
geometrického plánu č. 3921-039/2008 označené jako  pozemek p.č. 6163/1 ostatní plocha,  díl "s" a 
díl "x " o celkové výměře 8510 m2,  dále pozemek  p.č. 6163/2 orná půda o výměře 12.327 m2 a části 
pozemku p.č. 6164 orná půda dle geometrického plánu č. 3921-039/2008 označených jako p.č. 6164 
orná půda, p.č. 7167/31 orná půda a  p.č. 7167/32 orná půda o celkové výměře 23.438 m2, vše v k.ú. 
Přerov, tj. s vyloučením částí,  které jsou na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 1.6.2004 
pronajaty společnosti Precheza  a.s.  Přerov. 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 rychle rostoucích rostlin." 

 

4074/95/6/2010 Nájem nebytových prostor v  obci Přerov I-M ěsto - budova garáží       
na ul. Smetanova 7 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  dohody  o  skončení nájmu   vzniklého            
na základě nájemní smlouvy ze dne  30.9.2007 ve znění dodatku  č.1 ze dne 1.7.2009   na nebytový  
prostor  – garáž č. 4 v budově bez č.p./č.e., příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
1240/1 zast.pl. v k.ú. Přerov (ul. Smetanova 7) o výměře 16,67 m2, uzavřené  mezi statutárním městem 
Přerov,  jako pronajímatelem a Českou republikou – Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Praha, 
Husinecká 1024/11a, IČ 45797072, jako nájemcem,   ke dni  30.9.2010. 
 

 

4075/95/6/2010 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 1136/2 v k.ú. Henčlov         
v majetku statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a SMP Net, s.r.o., se 
sídlem Plynární 3  702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude  právo oprávněného z věcného břemene umístit  a provozovat 
plynárenské zařízení na pozemku p.č. 1136/2 v k.ú. Henčlov, který je v majetku statutárního města 
Přerova, včetně ochranného pásma a s tím spojené omezení , spočívající  v povinnosti  strpět  a 
umožnit oprávněnému  a jím pověřeným třetím osobám  přístup a příjezd na tuto nemovitost, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění plynárenského 
zařízení v rozsahu dle geometrického plánu č. 344-703/2009. 
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       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku č. 1196-12/10 ve výši 3.960,- Kč za zřízení věcného břemene, navýšenou o 
příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí.  

 

4076/95/6/2010 Zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a 
provozování veřejně prospěšné stavby „cyklostezka Přerov – Henčlov“ 
na pozemku p.č. 6203 v k.ú. Přerov a právu přístupu a příjezdu na 
tento pozemek za účelem provozování, údržby, oprav a likvidace této 
stavby  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerov jako oprávněným z věcného břemene a společností PREKONA Přerov 
spol. s r.o., IČ 25511734, se sídlem Troubky 900, 751 02 Troubky nad Bečvou, jako povinným z 
věcného břemene, spočívajícího v právu umístění a provozování veřejně prospěšné stavby 
„cyklostezka Přerov – Henčlov“ na pozemku p.č. 6203 (ostatní plocha) v k.ú. Přerov a právu přístupu 
a příjezdu na tento pozemek za účelem provozování, údržby, oprav a likvidace této stavby. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 3.450,-Kč. Část pozemku p.č. 
6203 v k.ú. Přerov, která bude zatížena věcným břemenem, je vymezena geometrickým plánem č. 
3875-6/2008 ze dne 25.4.2008. 

 

4077/95/6/2010 Zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 6756, p. č. 4922/2, p. č. 
6774/8, p. č. 6800/1, p. č. 6805, p. č. 6786/1 a p. č. 4672/1 vše v k. ú. 
Přerov dle GP č. 5112-212/2009 ze dne 4. 1. 2010, pozemních p. č. 515/1 
a p. č. 515/2 oba v k. ú. Předmostí dle GP č. 878-212/2009 ze dne 21. 12. 
2009, pozemcích p. č. 94/13, p. č. 94/9, p. č. 174, p. č. 170, p. č. 168, p. č. 
60/11, p. č. 156, p. č. 166, p. č. 163, p. č. 139/1, p. č. 192/1 a p. č. 192/2 
vše v k. ú. Popovice u Přerova dle GP č. 204-212/2009 ze dne 18. 12. 
2009 a pozemku p. č. 422 v k. ú. Lýsky dle GP č. 205-44/2009 ze dne  
18. 2. 2009 v majetku Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
Statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného břemene a společností Vodovody a 
kanalizace Přerov, a. s., IČ: 47674521, se sídlem Přerov I – Město, Šířava 483/21, jako oprávněným z 
věcného břemene.  
 
Předmětem smlouvy bude zřízení práva uložení a provozování vodovodního řadu „DN 400 VDJ 
Čekyně – Osmek – Michalov“, spojené s právem přístupu a příjezdu oprávněného z věcného břemene 
a jím pověřených třetích osob za účelem zajišťování oprav, provozování a údržby, včetně případné 
rekonstrukce, na pozemky ve vlastnictví Statutárního města Přerova 
 
- p. č. 6756 ostatní plocha, p. č. 4922/2 ostatní plocha, p. č. 6774/8 ostatní plocha, p. č. 6800/1 
ostatní plocha, p. č. 6805 ostatní plocha, p. č. 6786/1 ostatní plocha a p. č. 4672/1 ostatní plocha vše v 
k. ú. Přerov dle GP č. 5112-212/2009 ze dne 4. 1. 2010,  
 
- p. č. 515/1 orná půda a p. č. 515/2 ostatní plocha oba v k. ú. Předmostí dle GP č. 878-212/2009 
ze dne 21. 12. 2009,  
 
- p. č. 94/13 ovocný sad, p. č. 94/9 trvalý travní porost, p. č. 174 ostatní plocha, p. č. 170 ostatní 
plocha, p. č. 168 ostatní plocha, p. č. 60/11 orná půda, p. č. 156 ostatní plocha, p. č. 166 ostatní plocha, 
p. č. 163 ostatní plocha, p. č. 139/1 ostatní plcha, p. č. 192/1 ostatní plocha a p. č. 192/2 ostatní plocha 
vše v k. ú. Popovice u Přerova dle GP č. 204-212/2009 ze dne 18. 12. 2009 a  
 
- p. č. 422 ostatní plocha v k. ú. Lýsky dle GP č. 205-44/2009 ze dne 18. 2. 2009.     
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Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle 
znaleckého posudku č. 1764/12/10 ze dne 25. 3. 2010 znalce JUDr. Vratislava Dočkalíka ve výši 
103.230,- Kč za zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný z věcného 
břemene uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

4078/95/6/2010 Nemovitosti a movité věci vkládané jako nepeněžité vklady do 
základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – 
souhlas s úhradou nákladů za věcná břemena 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje znění odstavce třetího čl. IV smlouvy o upsání akcií, 
smlouvy o poskytnutí a předání nepeněžitého vkladu a prohlášení vkladatele, uzavíraných mezi 
společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I – Město, Šířava 483/21, IČ 
47674521, jako společností, resp. nabyvatelem, a Statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I - 
Město, Bratrská 709/34, IČ 00301825, jako upisovatelem, resp. vkladatelem, následovně: 
 
„V případě, že společnost (resp. nabyvatel) bude nucena v souvislosti s provozováním, opravami a 
údržbou nepeněžitých vkladů (resp. nemovitostí, resp. movitých věcí shora uvedených) uzavřít jako 
oprávněná z věcného břemene s vlastníky pozemků, na kterých jsou tyto nepeněžité vklady (resp. 
nemovitosti, resp. movité věci) umístěny, nebo s vlastníky pozemků těmito nepeněžitými vklady (resp. 
nemovitostmi, resp. movitými věcmi) jinak dotčených, smlouvy o zřízení práv věcného břemene 
spočívajících v povinnosti strpět jejich umístění, zřízení, provozování, opravy a údržbu, zavazuje se 
upisovatel (resp. vkladatel) veškeré náklady se zřízením těchto věcných břemen spojené společnosti 
(resp. nabyvateli) uhradit, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené 
listinami prokazujícími rozsah těchto nákladů.“ 

 

4079/95/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 6784/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene práva uložení kabelového vedení NN  a rozpojovací skříně SR 401, práva vstupu a vjezdu na 
zatížený pozemek za účelem provozování, oprav a údržby tohoto zařízení. Smlouva bude uzavřena 
mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím povinným z věcného břemene) vlastníkem pozemku 
p.č. 6784/3 v k.ú. Přerov 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. 
 

 

4080/95/6/2010 Mandátní smlouva mezi statutárním městem Přerov a společností 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov 
I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov jako mandantem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem 
Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, jako mandatářem, kterou mandant pověří mandatáře 
na základě Smlouvy o vykonávání sjednaných činností pro veřejnou zakázku na provedení 
komunálních služeb, uzavřené dne 9.9.2010 mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o. jako zhotovitelem, k jednání za mandanta: 
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1. při uzavírání, zrušování, výpovědích a odstoupení od smluv s občany či jinými subjekty při nájmu 
hrobových míst nebo podepisování výše uvedených právních úkonů jménem mandanta a při vymáhání 
pohledávek mandanta v souvislosti s výše uvedenými činnostmi,  
2. v souvislosti s činnostmi v lesích dle schváleného Lesního hospodářského plánu dle Smlouvy o 
vykonávání sjednaných činností pro veřejnou zakázku na provedení komunálních služeb, zejména při 
činnostech souvisejících s těžbou a prodejem dřeva,  
3. v rámci reklamačních řízení ohledně majetku mandanta, spravovaného mandatářem dle Smlouvy o 
vykonávání sjednaných činností pro veřejnou zakázku na provedení komunálních služeb, v záruční 
době,  
4. k zastupování mandanta jako vlastníka místních a účelových komunikací spravovaných mandatářem 
dle Smlouvy o vykonávání sjednaných činností pro veřejnou zakázku na provedení komunálních 
služeb ve správních řízeních ohledně těchto komunikací. 
 
Za vykonávání činností bude mandatáři náležet odměna, která je součástí ceny dle Smlouvy o 
vykonávání sjednaných činností pro veřejnou zakázku na provedení komunálních služeb uzavřené dne 
9.9.2010 mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o. jako zhotovitelem. Mandátní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 
1.10.2010.  
 
Součástí mandátní smlouvy bude ujednání, kterým bude dohodou smluvních stran k 30.9.2010 
ukončen smluvní vztah mezi statutárním městem Přerov jako mandantem a společností Technické 
služby města Přerova, s.r.o. jako mandatářem, založený mandátní smlouvou ze dne 30.6.2008, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2009, na jehož základě mandatář zajišťoval pro mandanta činnosti 
spojené s provozováním a správou veřejných pohřebišť v Přerově, Předmostí, Čekyni, Dluhonicích, 
Lověšicích, Henčlově a Penčicích. 

 

4081/95/6/2010 Dohoda o započtení pohledávek mezi statutárním městem Přerov a 
manželi D.   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek 
mezi statutárním městem Přerov a manželi L. a M.D.. Pohledávka manž. L. a M.D. ve výši 14.848,- 
Kč vzniklá z titulu bezdůvodného obohacení  statutárního města Přerova bude započtena na úhradu 
dlužného nájemného podle nájemní smlouvy ze dne 26.10.2009 mezi statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem) a manž. M.a L.D. (jako nájemcem) na nájem části pozemku p.č. 4811 v k.ú. Přerov 
ve výši 1.250,- Kč s příslušenstvím ke dni účinnosti dohody o započtení a dále na úhradu dosud 
nesplatných splátek nájemného, které jsou manželé D. jako nájemci povinni hradit podle nájemní 
smlouvy ze dne 21.7.2008 na nájem části pozemku p.č. 4810 v k.ú. Přerov a podle nájemní smlouvy ze 
dne 26.10.2009 na nájem části pozemku p.č. 4811 v k.ú. Přerov statutárnímu městu Přerov jako 
pronajímateli. 

 

4082/95/6/2010 Věcné břemeno váznoucí na budově č.p. 2015 příslušné k části obce 
Přerov I-M ěsto, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov (budova 
Smetanova 7) 

Rada města Přerova po projednání ukládá vedoucí odboru právního jednat s ČR-Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, IČ: 69797111 jako 
oprávněným z věcného břemene na základě smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a zřízení 
práva věcného břemene uzavřené dne 22.3.2007 a s Generálním ředitelstvím cel, se sídlem Praha 4, 
Budějovická 7, IČ: 71214011 jako organizační složkou státu umístěnou na základě uvedené smlouvy v 
budově č.p. 2015 příslušné k části obce Přerov I-Město postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov 
(budova Smetanova 7). Účelem jednání bude realizovat záměr statutárního města Přerova zúžit rozsah 
věcného břemene užívat budovu č.p. 2015 příslušnou k části obce Přerov I-Město postavenou na 
pozemku p.č. 1239, budovu bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1240/1 a pozemek p.č. 1240/2, vše v k.ú. 
Přerov zřízeného uvedenou smlouvou, a to mj. budoucím poskytnutím finanční částky ve výši max. 
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300.000,- Kč na rekonstrukci budovy č.p. 2832 příslušné k části obce Přerov I-Město postavené na 
pozemku p.č. 3412/16, vše v k.ú. Přerov (budova Tržní 5) ve vlastnictví ČR-Generálního ředitelství 
cel (za předpokladu zajištění  finančních prostředků v rozpočtu) a zajištěním skladovacích prostor 
nutných k uskladnění zajištěného zboží a zboží ve vlastnictví státu. 

Kontrolní termín: 31.3.2011 
 

4083/95/6/2010 Poskytnutí věcných prostředků formou daru pro JSDH Statutárního 
města Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  
1.   přijetí daru dle přílohy č. 1 darovací smlouvy – soupis darovaného majetku. 
 
2. uzavření darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem, zastoupeným hejtmanem Ing. Martinem     
Tesaříkem, Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc, IČ 60609460 a Statutárním městem Přerov, 
zastoupeným primátorem Ing. Jiřím Lajtochem, Bratrská 34, 750 11  Přerov, IČ 00301825                   
v předloženém znění. 

 

4084/95/7/2010 Smlouva o provozování sběrného dvora a místa zpětného odběru, 
dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí a dodatek č. 
2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí mezi Statutárním městem 
Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o provozování sběrného dvora a místa zpětného odběru mezi 

Statutárním městem Přerovem a provozovatelem sběrného dvora a místa zpětného odběru, 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Na 
hrázi 3165/17, IČ 27841090, ve znění návrhu smlouvy, který je přílohou důvodové zprávy, 

 
2. svěřuje vedoucímu útvaru Magistrátu města Přerova, který zastupuje na základě platného 

Organizačního řádu MMPr město jako objednatele služeb spojených s provozováním systému 
nakládání s komunálním odpadem, rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o provozování 
sběrného dvora a místa zpětného odběru, a to ve věcech změny provozní doby a změny 
specifikace odpadů, 

 
3. schvaluje uzavření dodatku č. 4 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 dodatků č.1,2 a 3. Dodatkem č. 4 
bude z nájmu vyjmuta s účinností od 1.10.2010 jiná stavba bez č.p./č.e. postavená na pozemku 
p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov a sníženo celkové nájemné o částku 201.000,-Kč, navýšených o 
DPH v příslušné sazbě dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 
4. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí ve vlastnictví 

Statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009 uzavřely Statutární město Přerov jako půjčitel 
a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, 
Na hrázi 3165/17, jako vypůjčitel, ve znění dodatku č.1. Dodatkem č.2 bude z výpůjčky 
vyjmut s účinností od 1.10.2010 pozemek p.č. 6577/178 (zastavěná plocha a nádvoří)              
o výměře 178 m2 v k.ú. Přerov. 
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4085/95/7/2010 Systém informování veřejnosti prostřednictvím SMS zpráv 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr Statutárního města Přerova na zavedení systému informování veřejnosti 

prostřednictvím SMS zpráv, 
 
2. ukládá tajemníkovi zavést systém informování veřejnosti prostřednictvím SMS zpráv. 

Kontrolní termín: 1.1.2011 

 

4086/95/7/2010 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dodání software pro on-
line elektronické aukce 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření smlouvy na dodání veřejné zakázky 
malého rozsahu „on-line elektronické aukce“ se společností B2B CENTRUM, a.s., IČ 25591339, se 
sídlem Starochodovská 1359/76, 149 00 Praha 4 - Chodov, outsourcing s podporou 4 roky na částku 
436.000,00 Kč (bez  DPH),  523.200, 00 Kč (s DPH), za předpokladu zajištění finančních prostředků   
v rozpočtu. 

 

4087/95/7/2010 Změna Vnitřního předpisu č. 21/06 Organizační řád Magistrátu města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č......./2010, kterým se mění Vnitřní 
předpis č. 21/06 ve znění vnitřního předpisu č. 26/06, č. 1/07, č. 8/07, č. 11/07, č. 17/07, č. 22/07, č. 
27/07, č. 5/08, č. 7/08, č. 11/08, č. 12/08, č. 6/09, č. 8/09, č. 10/09, č. 12/09, č. 5/2010, č. 6/2010 
Organizační řád Magistrátu města Přerova v rozsahu důvodové zprávy. 

 

4088/95/7/2010 Jednotný vizuální styl města Přerova 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor rozvoje ve spolupráci s Kanceláří primátora 
vypracováním zadání pro zpracování Jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova. 

Kontrolní termín: 31.12.2010 
 

4089/95/7/2010 Návrh na zrušení komisí Rady města Přerova a komisí v místních 
částech, návrh na zrušení výborů Zastupitelstva města Přerova a 
osadních výborů 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  odvolává v souladu s §102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů s účinností k 31.10.2010 předsedy a členy komisí a zároveň k tomuto dni  
ruší Komisi volného času a sportu, Komisi pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky, 
Komisi pro občanské záležitosti, Komisi zdravotní a sociální pomoci, Komisi hospodářského a 
územního rozvoje, Komisi pro výchovu a vzdělání, Komisi investiční, Komisi pro 
projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech, Komisi životního prostředí, 
udržitelného rozvoje a environmentální výchovy, Komisi bezpečnosti, prevence kriminality a 
BESIP, Komisi pro hospodaření s obecními byty. 

 
2. odvolává v souladu s §102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů s účinností k 31.10.2010 předsedy a členy komisí pro místní části a 
zároveň k tomuto dni ruší Komisi pro místní část Lověšice, Komisi pro místní část Henčlov, 
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Komisi pro místní část Penčice, Komisi pro místní část Újezdec, Komisi pro místní část 
Lýsky, Komisi pro místní část Vinary, Komisi pro místní část  Předmostí, Komisi pro místní 
část Dluhonice. 

 
3.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova v souladu s §  84, odst. 2, písm. l) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odvolat s účinností k 15.10.2010 
předsedy a členy výborů a zároveň k tomuto dni zrušit Výbor finanční a  Výbor kontrolní. 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova v souladu s §  84, odst. 2, písm. l) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odvolat s účinností k 15.10.2010 
předsedy a členy osadních výborů a zároveň k tomuto dni zrušit Osadní výbor pro místní část 
Kozlovice, Osadní výbor pro místní část Popovice, Osadní výbor pro místní část Čekyně, 
Osadní výbor pro místní část Žeravice. 

 

4090/95/7/2010 Zpráva o plnění programového prohlášení 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o plnění programového prohlášení Rady 
města Přerova za období 2006 - 2010. 

 

4091/95/7/2010 Návrh na přiznání peněžitých plnění občanům za výkon funkcí 
organizačních pracovníků výborů a komisí a spolupracovníkům města 
za jejich práci pro město v roce 2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje návrh na přiznání peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva 

města za výkon funkcí organizačních pracovníků komisí a výborů a spolupracovníkům města 
za jejich práci pro město v roce 2010 v rozsahu, uvedeném v příloze 

 
2. ukládá personálnímu oddělení kanceláře tajemníka zajistit vyplacení těchto plnění 

Kontrolní termín: 31.10.2010 

 
 
V Přerově dne 22. 9. 2010 
 
 
 
 
 

                             Ing. Jiří Lajtoch 
primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Ing. Jaroslav Čermák 
člen Rady města Přerova 


