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USNESENÍ z 96. schůze Rady města Přerova konané dne 14. října 2010 

 

4092/96/1/2010 Program 96. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 96. schůze Rady města Přerova konané dne 14. října 2010, 
 
2. schvaluje MUDr. Beátu Philippovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 96. schůze Rady města 

Přerova. 
 

4093/96/1/2010 Předmostím až do pravěku – expoziční libreto areálu Mamutov            
v Předmostí 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla uložit odboru životního prostředí pořídit expoziční 
libreto areálu Mamutov v Předmostí včetně návrhu vyvolaných urbanisticko-architektonických úprav 
v souladu s principy uvedenými v důvodové zprávě. 

 

4094/96/2/2010 Kontrola usnesení - zhodnocování finančních prostředků 

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
statutárního města Přerova za období od 01.07.2010 do 30.09.2010. 

 

4095/96/2/2010 Pozastavení vynakládání finančních prostředků na projekt Mamutova 
do doby stanovení konkrétní koncepce 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla vzít na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch, 
kulturu a kulturní památky na pozastavení vynakládání veřejných finančních prostředků z rozpočtu 
města na projekt Mamutova bez stanovení konkrétních postupů vyplývajících z vypracované 
marketingové a ekonomické studie Mamutova. 

 

4096/96/2/2010 Informace z Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky      
o přímých podporách na rok 2011 v oblasti kultury 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla vzít na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch, 
kulturu a kulturní památky na rozdělení finančních prostředků určených na přímé podpory a grantový 
program v oblasti kultury na rok 2011 z rozpočtu města v poměru 1:1 z celkového objemu takto 
určených finančních prostředků. 

 

4097/96/3/2010 Projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova“ - příprava projektu pro dotaci 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou 
povinnou přílohou žádosti o dotaci na projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova“. Žádost o dotaci bude předložena v rámci vyhlášené výzvy č.09 Integrovaného 
operačního programu. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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4098/96/3/2010 Projekt "Modernizace plaveckého areálu včetně technologií                  
v Přerově" - smlouva o poskytnutí dotace 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální 
projekt "Modernizace plaveckého areálu včetně technologií v Přerově" z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava mezi Statutárním městem Přerovem a Regionální radou 
regionu soudržnosti Střední Morava, Jeremenkova 1211/40b, Olomouc. 

 

4099/96/3/2010 Generální dodavatel žádostí o dotace - schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního 

operačního programu Střední Morava (dále jen ROP) mezi Statutárním městem Přerovem a 
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, 

 
2. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Generální dodavatel žádostí o 
dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava a Operačního programu životní 
prostředí" uchazeče Allowance s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha-Vinohrady, z 
důvodu  neprokázání ekonomických a finančních předpokladů dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona, 
když nesplnil požadovanou min.úroveň celkového obratu za poslední 3 uzavřená účetní období, 
a to v min. výši 20 mil.Kč za rok, 

 
3. rozhodla v souladu s ustanovením §81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na generálního 

dodavatele žádostí o dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava a Operačního 
programu životní prostředí. Nejvhodnější nabídka byla předložena od společnosti GRANTIKA 
České spořitelny, a.s. , se sídlem Jakubské nám. 127/5, 602 00 Brno, IČ 25597001 s nabídkovou 
cenou 4.700.009,- Kč bez DPH (5.640.010,80 Kč vč.DPH), 

 
4. schvaluje uzavření rámcové smlouvy mezi Statutárním městem Přerovem a společností 

GRANTIKA České spořitelny, a.s., se sídlem Jakubské nám.127/5, 602 00 Brno, IČ 25597001 s 
nabídkovou cenou 4.700.009,- Kč bez DPH (5.640.010,80 Kč vč.DPH), 

 
5. konstatuje že usnesení pod body 2,3 nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání nabídek 

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

4100/96/3/2010 Tyršův most – autorský dozor – schválení smlouvy o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výkonu autorského dozoru stavby 
Tyršova mostu v Přerově se společností Šrámková architekti s.r.o., Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10, 
IČ27216217 s nabídkovou cenou 910 600 Kč (vč. DPH) na  realizaci autorského dozoru v rozsahu 
stanoveném přílohou Výkonového a honorářového řádu ČKA z roku 2003. 

 

4101/96/3/2010 Výzdoba Tyršova mostu Přerov  – schválení jednacího řízení bez 
uveřejnění  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci díla spočívající v provedení SO 240 Výtvarná 

výzdoba mostu akce Tyršův most Přerov, totiž navržení a realizaci 5 soch pro uvedený most, 
tj. sochy zubra a ptáka, provedené v bronzové slitině a skupiny 3 abstrahovaných stromů          
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s iluminací, provedených z kompozitního betonu na ocelovou, žárově zinkovanou kostru         
v souladu s ustanovením § 23 odst. (7) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (zákon) jednacím řízením bez uveřejnění. 

 
2. schvaluje souladu s ustanovením § 34 zákona výzvu k jednání v jednacím řízení bez 

uveřejnění 
 
3. schvaluje vyzvaného zájemce, dodavatele akad.mal. Ivanu Šrámkovou, Ruská 112, 10000 

Praha 10, CZ 6061201234. 
 
4. ustanovuje komisi pověřenou jednáním s dodavatelem v rámci jednacího řízení bez 

uveřejnění.  
   
 Složení komise:  
 - Ing. Jiří Lajtoch – primátor města 
 - Mgr. Josef Kulíšek – náměstek primátora 
 - Ing. Zdeněk Kazílek - člen Rady města Přerova 
 - prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. 

- p. Stanislav Černý 
 

4102/96/3/2010 Statické zajištění objektu Městského domu v Přerově – schválení 
zadávacího řízení 

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

úplnému předání a dokončení stavby statického zajištění objektu Městského domu, 
Kratochvílova 1, Přerov v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou malého rozsahu. 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
  
  Obchodní společnost, dodavatel  IČ 
 1. KOS CONSULT s.r.o., Přerov  26872765 
 2. PRINS - ing. Josef Kolář, Přerov 10637028 
 3. VIASP, s.r.o. Kroměříž   49454196 
 4. IDOP Olomouc, a.s.   18050077 

5. SANATĚS Olomouc s.r.o.  26863006 
 

4103/96/3/2010 Oprava silnice III/04721 Přerov, ul. Tovární – schválení smlouvy o dílo   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi společností STRABAG a. 
s. se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 a statutárním městem Přerovem na 
opravu silnice III/04721 Přerov, ul. Tovární - úsek A/ parkovací pruh a napojení MK a  úsek B/ 
parkovací pruh a napojení MK s nabídkovou cenou  487.555,10 Kč vč. DPH a termínem plnění do 
29.10.2010. 

 

4104/96/3/2010 Smlouva o poskytnutí dotace 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova   
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1. schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov, Bratrská 34, IČ 00301825 a paní          
Mgr.BM. na odstranění povodňových škod občanů, 

 
2. schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov, Bratrská 34, IČ 00301825 a paní I.V.        
na odstranění povodňových škod občanů, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  4116 11  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze státního rozpočtu 

2 280,1 + 60,0 2 340,1 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

5269 5 Ost. správa v oblasti hospodářských 
opatření pro krizové stavy 

0,0 + 60,0 60,0 

 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory 
 a grantový program 

30 539,7 + 60,0 30 599,7 

 

4105/96/4/2010 Útulek pro zvířata - přijetí daru 

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

 

4106/96/4/2010 Uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č. nSIPO 07 - 139/2010 
mezi Statutárním městem Přerov a Českou poštou, s.p. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č. nSIPO 07 - 
139/2010 mezi Statutárním městem Přerov a Českou poštou, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 
909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983, ve věci změny bodu 2.1.5. 

 

4107/96/4/2010 Fyzické kontroly čerpání půjček 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o provedených fyzických kontrolách 
čerpání finančních prostředků půjček, které byly poskytnuty z fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu v roce 2009. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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4108/96/4/2010 Prominutí pohledávek za nájem hrobových míst z let 2002 - 2008 

Rada města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávek s příslušenstvím za nájem 
hrobových míst z let 2002 - 2008 za dlužníky dle přílohy, které přešly na Statutární město Přerov jako 
zřizovatele zaniklé příspěvkové organizace Technické služby města Přerova. 

 

4109/96/4/2010 Rozpočtové opatření č. 18 

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

4110/96/4/2010 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého 
kraje v roce 2010 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy  o poskytnutí dotace  dle ustanovení   
§ 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního  zákoníku, v platném znění, mezi statutárním 
městem Přerov a Olomouckým krajem, se sídlem   Jeremenkova  40a, 779 11 Olomouc, IČ: 606 09 
460. Dotace ve výši 192 tisíc Kč bude poskytnuta na částečnou úhradu nákladů spojených se 
slavnostním koncertem Moravské filharmonie konaným v Přerově dne 27.10.2010 v rámci oslav 
státního svátku. 

 

4111/96/5/2010 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy, ve smyslu 
§ 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

4112/96/5/2010 Církevní mateřská škola v Přerově - použití znaku statutárního města 
Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova pro školskou 
právnickou osobu Církevní mateřská škola v  Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 
2833/17a za účelem prezentace finanční spoluúčasti statutárního města Přerova na zřízení a provozu 
této mateřské školy v období 9/2010 až 8/2013 v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvách     
o poskytnutí dotace. 

 

4113/96/5/2010 Odměny ředitelům škol a školských zařízení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a 
mateřských škol a zařízení školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu 
uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci rozvojových programů vyhlášených 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na rok 2010, z prostředků zřizovatele 
přidělených příspěvkové organizaci na rok 2010 a z fondu odměn příspěvkové organizace. 

 

4114/96/5/2010 Úprava platu ředitelů škol  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje s účinností od 01. 11. 2010 platový postup do vyššího platového stupně  
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 paní Michaele Gálíčkové, ředitelce Mateřské školy Přerov, U tenisu 2 v rozsahu dle důvodové 
zprávy, 

 
2. schvaluje s účinností od 01. 01. 2011 platový postup do vyššího platového stupně paní Marii 

Hálové, ředitelce Mateřské školy Píšťalka, Přerov, Máchova 8 v rozsahu uvedeném  
dle důvodové zprávy. 

 

4115/96/5/2010 Školy a školská zařízení – informace o výdajových opatřeních              
k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu České republiky    
na rok 2010 v oblasti školství  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o výdajových opatřeních k dodržení 
schváleného deficitu státního rozpočtu České republiky na rok 2010 v oblasti školství dle důvodové 
zprávy. 

 

4116/96/5/2010 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8 
Jmenování na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Želatovská 8 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení  

pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8, včetně 
výsledného pořadí uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu ze dne 12. 10. 2010, 

 
2. nepřijala usnesení ve věci jmenovaní ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 

Želatovská 8 s účinností od 01. 01. 2011. 
 

4117/96/5/2010 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.11 v domě č.p. 1946 v Přerově, 

Kojetínská  č.o. 38,  s panem RJ., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě č.p. 2547 v Přerově, Jižní čtvrť II/12,  

s  paní  M.H., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě č.p. 2463 v Přerově, Jižní čtvrť I/8, 

paní  D.P., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 44 v domě zvláštního určení - domě                  

s pečovatelskou  službou č. p. 404  v Přerově II – Předmostí, Tyršova   č.o. 68, s manželi B. a 
V.S., 

 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 v domě zvláštního určení - domě                    

s pečovatelskou  službou č. p. 2255  v Přerově, Na hrázi   č.o. 32, s paní D.O., 
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě č. p. 2087 v  Přerově, Na hrázi č. o. 

26, s paní B.K., a  to  za  podmínky  uzavření  dohody  o  zániku  nájmu  k  dosavadnímu  
bytu, 
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7. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k  jednopokojovému bytu č. 26 v domě č. p. 2383         
v  Přerově, gen. Štefánika   č. o.7,  s panem ing. J.P., 

 
8. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k jednopokojovému bytu č. 27 v domě č. p. 2383          

v  Přerově, gen. Štefánika   č. o.7,  s panem ing. J.B., 
 
9. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k jednopokojovému bytu č. 24 v domě č. p. 2383          

v  Přerově, gen. Štefánika   č. o.7,  s panem R.S., 
 
10. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k jednopokojovému bytu č. 20 v domě č. p. 2642          

v  Přerově, Purkyňova   č. o.4,  s panem O.B., 
 
11. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k jednopokojovému bytu č. 2 v domě č. p. 1991            

v  Přerově, gen. Štefánika č.o.6, s panem P.B., 
 
12. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k dvoupokojovému bytu č. 2 v domě č. p. 2525             

v Přerově, Jižní čtvrť IV, č. o. 5, s paní E.J., 
 
13. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k dvoupokojovému bytu č. 2 v domě č. p. 2522             

v Přerově, Jižní tvrť III,  č. o.6,  s paní  Y.B., 
 
14. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k dvoupokojovému bytu č. 7 v domě č. p. 2089             

v Přerově, Na hrázi  č. o.30,  s paní  Z.P., 
 
15. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě   č. p. 804  v Přerově, Na hrázi č.o. 

34, s panem  Z.V., 
 
16. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 36 v domě zvláštního určení - domě                  

s pečovatelskou  službou  č. p. 748  v Přerově, Trávník č.o.1, s paní  M.Ch. 
 

4118/96/5/2010 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.6 v domě  č. p.2294  
v Přerově, Bartošova č.o.22, s manželi A.a B.D. na dobu určitou půl roku s možností prodloužení na 
dobu určitou jeden rok s možností prodloužení na dobu určitou 2 x tři roky s možností prodloužení na 
dobu neurčitou, a to za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 

4119/96/5/2010 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, Mervartova 7 s paní J.P. 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, 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť IV/14 s paní O.H. 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, 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Jižní čtvrť I/19 s panem D.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, 
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4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, gen. Štefánika 4 s manž. Z. a J.D. 
za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu. Byt převezmou v takovém stavu v jakém se nachází, 

 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/27 s panem P.Z. na 

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

 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  4 v Přerově, Kojetínská 1827 s manž. R. a J.H. 

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

 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, gen. Štefánika 4 s panem T.K., 

který mu bude  poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek (40.000,- Kč). 
 

4120/96/5/2010 Návrh pořadníku zájemců na poskytnutí bytu v domech zvláštního 
určení – domech s pečovatelskou službou v Přerově 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pořadník zájemců na poskytnutí bytu v domech 
zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v Přerově ( dále jen DPS ) na adrese: Trávník, 
Jižní čtvrť, U Strhance - Na Hrázi. 

 

4121/96/5/2010 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – 
bezbariérovému bytu v Přerově, Jižní čtvr ť II/13 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – 
bezbariérovému bytu č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť II/13 s panem V.J. za obvyklých podmínek. 

 

4122/96/5/2010 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – 
bezbariérovému bytu v Přerově, Jižní čtvr ť II/5 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – 
bezbariérovému bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť II/5 s paní M.D. za obvyklých podmínek. 

 

4123/96/5/2010 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – 
bezbariérovému bytu v Přerově, Škodova 33 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – 
bezbariérovému bytu č. 1 v Přerově, Škodova 33, s panem J.Ž. za obvyklých podmínek. Nájemní 
smlouva bude uzavřena po dokončení stavebních úprav v daném bytě. 

 

4124/96/5/2010 Veřejná vánoční sbírka 2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. souhlasí s konáním veřejné sbírky ve prospěch JSME TADY, o.s., se sídlem Přerov, Sokolská 

2, IČ 28553187 a to formou pokladničky umístěné pod vánočním stromem na území 
statutárního města Přerova v termínu od 28.11.2010 do 6.1.2011. Čistý výtěžek sbírky bude 
použitý na pořízení rehabilitačních pomůcek, 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o běžném účtu mezi statutárním městem Přerov a Českou 

spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 a) zřídit dočasný peněžní fond s názvem "Vánoční sbírka 2010" 

b) vydat Statut dočasného peněžního fondu "Vánoční sbírka 2010". 
 

4125/96/5/2010 Ukončení smlouvy na poskytnutí služby - přípravu stravy a smluv        
o výpůjčce části nebytových prostor a věcí movitých, vše v Domově   
pro seniory Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje ukončení smlouvy na poskytnutí služby - přípravu stravy v Domově pro seniory, 

Kabelíkova 14a, Přerov, uzavřené dne 30. 6. 2009 mezi příspěvkovou  organizaci Sociální  
služby města Přerova, IČ 49558854, se sídlem Přerov I. - Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02 
jako odběratelem a příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování Přerov, IČ 
49558277, se sídlem Přerov I. - Město, Kratochvílova 30, PSČ 750 02 jako dodavatelem. 
Smlouva byla ukončena ke dni 30. 9. 2010, 

 
2. schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor o celkové výměře 230,92 

m2 situovaných v I. PP a I. NP objektu občanské vybavenosti č.p. 3217 ( Domov pro seniory, 
Kabelíkova 14a ) příslušného k části obce Přerov I - Město na pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. 
Přerov, uzavřené dne 30. 6. 2009 mezi příspěvkovou  organizaci Sociální  služby města 
Přerova, IČ 49558854, se sídlem Přerov I. - Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02 jako 
půjčitelem a příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování Přerov, IČ 49558277, se 
sídlem Přerov I. - Město, Kratochvílova 30, PSČ 750 02 jako výpůjčitelem. Smlouva byla 
ukončena ke dni 30. 9. 2010, 

 
3. schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce věcí movitých umístěných v nebytových prostorách 

situovaných v I. PP a I. NP objektu občanské vybavenosti č.p. 3217 ( Domov pro seniory, 
Kabelíkova 14a ) příslušného k části obce Přerov I - Město na pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. 
Přerov, uzavřené dne 30. 6. 2009 mezi příspěvkovou  organizaci Sociální  služby města 
Přerova, IČ 49558854, se sídlem Přerov I. - Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02 jako 
půjčitelem a příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování Přerov, IČ 49558277, se 
sídlem Přerov I. - Město, Kratochvílova 30, PSČ 750 02 jako výpůjčitelem. Smlouva byla 
ukončena ke dni 30. 9. 2010. 

 

4126/96/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice   
u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje:  
 
1. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 455/2 ovocný sad o výměře 125 m2 v k.ú. 
Lověšice u Přerova, vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 17.12.2003 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem  jako pronajímatelem  a J.T. jako nájemcem ke dni  30.10.2010, 
 
2. záměr statutárního města  Přerova - nájem části pozemku p.č. 455/2  o výměře  125 m2 v k.ú 
Lověšice u Přerova. 

 

4127/96/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku  
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 238/20 v k.ú. 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje: 
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1. Uzavření dohody o skončení nájmu  pozemku p.č. 238/20 orná půda o  výměře 195 m2 v k.ú. 
Předmostí vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne  2.6.2004 uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a H.H. jako nájemcem k 31.12.2010, 
 
2. Záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 238/20 o výměře 195 m2  v k.ú. 
Předmostí. 

 

4128/96/6/2010 Záměr statutárního města Přerova  - nájem  nemovitých věcí  
pozemku p.č. 2573/6 a  části   pozemku p.č. 2573/2  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody  o  ukončení nájmu   vzniklého na základě nájemní smlouvy         

ze dne  25.9.2002 ve znění dodatku  č.1 ze dne 30.12.2003   na  pozemek    p.č.  2573/6 zast. 
pl. o výměře 18 m2  a část pozemku p.č. 2573/2  zahrada  o  výměře    275  m2  v k.ú. Přerov,  
mezi statutárním městem Přerov,  jako pronajímatelem a MUDr. I.P. jako nájemcem ke dni 
30.10.2010, 

 
2. schvaluje záměr   statutárního města Přerova –  nájem    pozemku    p.č.  2573/6 zast. pl.          

o výměře 18 m2  a  části pozemku p.č. 2573/2  zahrada  o  výměře    275  m2  v k.ú. Přerov. 
 

4129/96/6/2010 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod  nemovitých 
věcí do majetku statutárního města  Přerova -   pozemku p.č. 6868/5     
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod   
pozemku p.č. 6868/5 ostatní  plocha  o výměře 460 m2  v k.ú.Přerov,  z vlastnictví České republiky - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2,   
IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

4130/96/6/2010 1) Záměr převodu zřizovatelských funkcí Olomouckého kraje              
k příspěvkové organizaci Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 
na statutární město Přerov                                                                                                                                      

2) Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitostí 
– pozemku p.č.st. 271 a objektu jiná stavba bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č.st. 271, vše v k.ú. Pavlovice u Přerova do vlastnictví statutárního 
města Přerova                                                    

  3) Záměr statutárního města Přerova – úplatný/bezúplatný převod 
nemovitostí – pozemku p.č.st.  120, objektu občanské vybavenosti bez 
č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 120, pozemku p.č.st. 122 a objektu 
občanské vybavenosti č.p. 95 na pozemku p.č.st. 122, pozemku p.č.st. 
123, pozemku p.č.st. 124, objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na 
pozemku p.č.st., pozemku p.č.st. 125 a objektu občanské vybavenosti 
bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 125, pozemku p.č. 253/1 a pozemku p.č. 
253/14, vše v k.ú. Pavlovice u Přerova                                                                                                                                                                           

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu zřizovatelských 
funkcí  Olomouckého  kraje k  příspěvkové organizaci Domov Alfreda Skeneho Pavlovice        
u Přerova , se sídlem Pavlovice u Přerova 95, IČ: 61985864 na statutární město Přerov, 

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

bezúplatný převod nemovitého majetku - pozemku p.č. st. 271 zastavěná plocha a nádvoří       
o výměře 52 m2  a objektu jiná stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 271, vše v k.ú. 
Pavlovice u Přerova a movitého majetku (vnitřní vybavení nemovitostí a ostatní příslušenství) 
z vlastnictví Olomouckého kraje (právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Domov 
Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, se sídlem Pavlovice u Přerova 
95, IČ: 61985864) do vlastnictví statutárního města Přerova, 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení Zastupitelstva města 

Přerova č. 905/28/3/2010 z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8.2.2010 
tak, že text: 

 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod  nemovitých věcí – pozemků p.č.st. 120 zast.pl. o výměře 255 m2 a objektu občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st.120, pozemku p.č.st. 122 zast.pl. o výměře 910 m2 a 
objektu občanské vybavenosti č.p. 95 příslušné k obci Pavlovice u Přerova na pozemku  p.č.st.122, 
pozemku p.č.st. 123 zast.pl. o výměře  56 m2, pozemku p.č.st. 124 zast.pl. o výměře 1.597 m2 a objektu 
občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 124, pozemku p.č. st. 125 zast.pl. o výměře 230 
m2 a objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 125, pozemku p.č. 253/1 ostatní 
plocha o výměře 40.459 m2 a pozemku p.č. 253/14 zahrada o výměře 19.562 m2, vše v k.ú. Pavlovice u 
Přerova“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – 
bezúplatný převod  nemovitých věcí – pozemků p.č.st. 120 zast.pl. o výměře 255 m2 a objektu občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st.120, pozemku p.č.st. 122 zast.pl. o výměře 910 m2 a 
objektu občanské vybavenosti č.p. 95 příslušné k obci Pavlovice u Přerova na pozemku  p.č.st.122, 
pozemku p.č.st. 123 zast.pl. o výměře  56 m2 pozemku p.č.st. 124 zast.pl. o výměře 1.597 m2 a objektu 
občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 124, pozemku p.č. st. 125 zast.pl. o výměře 230 
m2 a objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 125, pozemku p.č. 253/1 ostatní 
plocha o výměře 40.459 m2 a pozemku p.č. 253/14 zahrada o výměře 19.562 m2, vše v k.ú. Pavlovice u 
Přerova“. 

 

4131/96/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytového prostoru           
v objektu k bydlení č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, 
na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č.3823/91/6/2010 ze dne 7.7.2010, kterým schválila uzavření nájemní 

smlouvy na nájem nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 968, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov (Komenského 25) o celkové výměře 87,6 
m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností Pekařství Illík spol.     
s r.o., se sídlem Bílovec - Lhotka 8, IČ 43960651, jako nájemcem. Nájemní smlouva měla být 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného měla činit 
168.000,- Kč/rok, tj. 1.917,80 Kč/m2/rok (dle nabídky ve výběrovém řízení). Účelem nájmu 
měla být  prodejna pekařských výrobků, 
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytových prostor v objektu k bydlení 
č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov 
(Komenského 25) o celkové výměře 87,6 m2 a vyhlášení výběrového řízení na nájem těchto 
prostor za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 
30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a           
na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí 
účastnický poplatek ve výši 240,- Kč (vč. DPH 20 %). 

 

4132/96/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí               
ve vlastnictví statutárního města  Přerova – nebytového prostoru         
v objektu občanského vybavení č.p.184, příslušném k části obce Přerov 
XII-Žeravice, na pozemcích p.č. 416, p.č.203, p.č.198 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  záměr statutárního města Přerova  - nájem nebytového 
prostoru v objektu občanského vybavení č.p. 184, příslušném k části obce Přerov XII-Žeravice,          
na pozemcích p.č. 416, p.č.203, p.č.198 v k.ú. Žeravice o výměře 28,58 m2. 

 

4133/96/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věci                
v majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 1084, p.č. 
1082 a p.č 1245/1 vše v k.ú. Žeravice  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části p.č. 
1084 zahrada o výměře 80 m2, části p.č. 1082 zahrada o výměře 25 m2 a části p.č. 1245/1 ovocný sad  
o výměře  140 m2 vše v k.ú. Žeravice. 

 

4134/96/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 152 v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části p.č. 152 
ost.pl. o výměře  43 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

4135/96/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem a výpůjčka nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 317/1  
v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 317/1 ost.pl. o výměře  

405 m2 v k.ú. Čekyně, 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části pozemku p.č. 317/1 ost.pl.          

o výměře 470 m2 v k.ú. Čekyně. 
 

4136/96/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí            
v majetku  statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5825/1       
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  výpůjčku části 
pozemku p.č.  5825/1  ost.plocha  o výměře   460 m2 v  k.ú.  Přerov. 
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4137/96/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku  
statutárního města Přerova - části pozemku p.č.  5747/1  v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –   nájem  části 
pozemku p.č.  5747/1 orná půda   o výměře   424 m2 v  k.ú.  Přerov. 

 

4138/96/6/2010 Záměr nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova 
- budovy č.p. 1573, příslušné k části obce Přerov I - Město stojící        
na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova - budovy č.p. 1573, příslušné k části obce Přerov I - Město, stojící na pozemku 
p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 296 m2 
v k.ú. Přerov. 

 

4139/96/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 5297/2 a 
p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí 
pozemku p.č.5297/2 ost.plocha-sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Přerov označené dle 
geometrického plánu č. 3705-118/2007 jako pozemky p.č.5297/122 o výměře 1 m2 , p.č. 5297/121       
o výměře 2m2, p.č. 5297/123 o výměře 2 m2 , p.č. 5297/124 o výměře  1 m2,  p.č. 5297/125 o výměře  
1 m2  a část pozemku p.č.  5300/1 ost.plocha-manipulační plocha v k.ú. Přerov  označeného dle 
geometrického plánu č.3705-118/2007 jako  díl "q" pozemku p.č. 5300/1  o výměře 0,09 m2. 

 

4140/96/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků dotčených stavbou 
příjezdové komunikace ke skládce TKO Žeravice v k.ú. Žeravice a       
v k.ú. Předmostí. - do vlastnictví statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 1690/2, 

ostatní plocha, o výměře 73 m² a  p.č. 1690/6, ostatní plocha, o výměře 132 m² oba v k.ú. 
Žeravice z vlastnictví paní M.S. do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu v 
místě a čase obvyklou ve výši 88.150,- Kč, tj. 430 Kč/m², 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 1690/3, 
ostatní plocha, o výměře 185 m², p.č. 1690/5, ostatní plocha, o výměře 104 m² oba v k.ú. 
Žeravice za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 124.270,- Kč, tj. 430 Kč/m² a 
pozemku p.č. 634/3, ostatní plocha, o výměře 132 m² v k.ú. Předmostí za kupní cenu v místě a 
čase obvyklou ve výši 64.680,- Kč, tj. 490 Kč/m² z podílového spoluvlastnictví paní V.F. (k 
id. 1/2) a Mgr. E.Š.(k id. 1/2) do vlastnictví statutárního města Přerova, 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 1690/4, 
ostatní plocha, o výměře 219 m² v k.ú. Žeravice z vlastnictví pana J.K. do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 94.170,- Kč, tj. 430 
Kč/m², 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 1690/7, 
ostatní plocha, o výměře 352 m² v k.ú. Žeravice z podílového spoluvlastnictví paní V.V. (k id. 



 14 

1/2) a paní J.V. (k id. 1/2) do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 151.360,- Kč, tj. 430 Kč/m², 

5 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 1690/9, 
ostatní plocha, o výměře 142 m², p.č. 1690/10, ostatní plocha, o výměře 32 m² a p.č. 1690/13, 
ostatní plocha, o výměře 298 m² vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví společnosti TRIKO s.r.o., 
sídlem Kratochvílova 148/1, Přerov, IČ: 26840081 do vlastnictví statutárního města Přerova 
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 202.960,- Kč, tj. 430 Kč/m², 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 634/1, 
ostatní plocha, o výměře 25 m² v k.ú. Předmostí z vlastnictví paní K.Z.do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 12.250,- Kč, tj. 490 
Kč/m², 

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 634/4, 
ostatní plocha, o výměře 7 m² v k.ú. Předmostí z vlastnictví paní H.S. do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 3.430,- Kč, tj. 490 
Kč/m², 

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 634/5, 
ostatní plocha, o výměře 32 m² v k.ú. Předmostí z podílového spoluvlastnictví paní M.M. (k 
id. 1/3), pana J.Z.(k id. 1/3) a paní Z.M.( k id. 1/3) do vlastnictví statutárního města Přerova za 
kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 15.670,- Kč, tj. 489,7 Kč/m², 

9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 634/6, 
ostatní plocha, o výměře 37 m² v k.ú. Předmostí z vlastnictví paní D.S. do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 18.130,- Kč, tj. 490 
Kč/m², 

10. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 634/7, 
ostatní plocha, o výměře 33 m² v k.ú. Předmostí z podílového spoluvlastnictví paní V.G. (k id. 
1/4), paní M.P.(k id. 1/4) a Mgr. E.S. (k id. 1/2) do vlastnictví statutárního města Přerova za 
kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 16.170,- Kč, tj. 490 Kč/m², 

11. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 634/8, 
ostatní plocha, o výměře 25 m² v k.ú. Předmostí z podílového spoluvlastnictví paní V.G. (k id. 
1/4), paní M.P.(k id. 1/4) a paní H.N. ( k id. 1/2) do vlastnictví statutárního města Přerova za 
kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 12.250,- Kč, tj. 490 Kč/m², 

12. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 634/9, 
ostatní plocha, o výměře 7 m² v k.ú. Předmostí z vlastnictví pana R.V. do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 3.430,- Kč, tj. 490 
Kč/m², 

13. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 
693/30/3/2006, B-12 přijaté na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne        
10. října 2006. 

 

4141/96/6/2010 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova -  pozemku  p.č. 4549   v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod  pozemku  p.č. 4549 ostatní plocha o výměře 24 m2   v k.ú. Přerov   z vlastnictví České 
republiky -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 
Praha 2,  IČ 59797111 do vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu         
1.100,- Kč. 

 

4142/96/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 238/14 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 238/14 lesní pozemek o výměře 1545 m2 v k.ú. Předmostí do majetku 
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statutárního města Přerova z majetku ČR – Lesy České republiky s.p., se sídlem Hradec Králové, 
Přemyslova 1106, IČ: 421 964 51 za dohodnutou kupní cenu 40.000,- Kč. 

 

4143/96/6/2010 Podnájem 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 souhlasí s přenecháním části 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 výměře 66 m2  do podnájmu pro společnost ONYX engineering 
spol. s r.o., se sídlem Olomouc-Holice, Pavelkova 598/11, IČ 64615341, když nájemcem nebytových 
prostor je občanské sdružení Mateřské centrum Sluníčko, se sídlem Přerov I-Město, Sokolská 26,      
IČ 66743516. 

 

4144/96/6/2010 Nájem nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerova - části 
nebytových prostor v objektu administrativy  č.p. 1117, příslušnému    
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 15.12.2005 ve znění dodatků č.1 ze dne 29.2.2008 a č.2 ze dne 1.6.2009 na 
část nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti č.24 o  výměře 38 m2  
uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako   nájemcem a  společností SAF kovo s.r.o., se 
sídlem Přerov I - Město, Trávník 1117/30, IČ 25876848,  jako nájemcem, ke dni 20.10.2010. 

 

4145/96/6/2010 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 uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 
12.10.2009 na nebytové prostory 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  výměře 217,93 m2 
uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a občanským sdružením Mateřské 
centrum Sluníčko, se sídlem Přerov I-Město, Sokolská 26, IČ 66743516, jako nájemcem.   
 
Dodatkem č.1 bude: 
1.  rozšířen předmět nájmu. Původní výměra nebytových prostor 217,93 m2 (situované v přízemí) se 
rozšíří o část nebytových prostor o výměře 259,31 m2 (situovaných v 1.patře). 
2.  rozšířen účel nájmu. Původní účel - provozování mateřského centra – zajištění aktivit a výpomoc 
ženám na mateřské dovolené a jejich dětem se rozšíří o kroužky pro rodiče a děti (vzdělávání rodičů s 
hlídáním dětí, keramickou dílnu, učebnu angličtiny s Helen Doron, malý taneční sál a malou 
tělocvičnu pro cvičení a znakování batolat). 
3. upravena výše nájemného. Původní výše nájemného - 1.800,-Kč/rok bude upravena na novou výši 
nájemného - 3.600,-Kč/rok (o 1.800,-Kč/rok za nebytové prostory v 1.patře). 

 

4146/96/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
nebytového prostoru č. 191/103 v bytovém domě č.p. 190, č.p. 191, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 
Přerov. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 
19.1.2009, ve znění dodatků č.1 ze dne 15.7.2009, č.2 ze dne 30.9.2009 a č.3 ze dne 24.5.2010 na 
nebytový prostor č. 191/103 v bytovém domě č.p. 190, č.p. 191, příslušném k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o výměře 91,40 m2 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a  
paní Jitkou Olejníčkovou, bytem Přerov I – Město, Na Hrázi 2085/22, IČ 75877856, jako nájemcem. 
Dodatkem č.2 bude upravena výše nájemného. Původní výše nájemného 120.990,-Kč/rok (tj. 1.500,-
Kč/m2/rok za hlavní místnosti a 1.200,-Kč/m2/rok za vedlejší místnosti) se mění na novou výši 
nájemného 105.395,-Kč/rok (tj. 1.300,-Kč/m2/rok za hlavní místnosti a 1.050,-Kč/m2/rok za vedlejší 
místnosti), a to s účinností od 1.10.2010, po dobu 6 měsíců. 

 

4147/96/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytového prostoru v objektu bytový dům č.p. 124, příslušném k části 
obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 2.6.2010 
na nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (galerie Kratochvílova 22) o celkové výměře 84,7 m2 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a 
Zdenkou Janáčkovou, místem podnikání Přerov I-Město, U tenisu 867/3, IČ 48825140, jako 
nájemcem.  
Dodatkem bude rozšířen účel nájmu. Původní účel - galerie bude rozšířen o provozování cestovní 
agentury. Ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění. 

 

4148/96/6/2010 Podnájem nebytového prostoru v polyfunkčním bytovém domě 
č.p.3119, č.o.8,10,12,12a, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto,       
na pozemku p.č.225, v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Martinou 
Hradilovou, bytem Bystřice pod Hostýnem, U hřiště 1650 jako nájemcem nebytového prostoru č.5 o 
výměře 59,73 m2 situovaného v 1.PP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, č.o. 8,10,12,12a, 
(nábř.PFB), příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.225 v k.ú.Přerov  a Jiřím 
Vybíralem - BETA PLYN, místem podnikání Přerov I-Město, nábř.PFB 3119/12a, IČ 65922069, jako 
podnájemcem. Účelem podnájmu bude zřízení a provozování zákaznické kanceláře pro klienty 
Severomoravské plynárenské a.s. 

 

4149/96/6/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku  statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 442/2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na část 
pozemku p.č. 442/2 orná půda  o výměře 700 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova, uzavřené mezi městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a V.T. jako nájemcem: 
 
Dodatkem č. 1 bude upraveno:  
1. Původní výměra 700 m2 se mění na 250 m2. 
2. Výše nájmu  700,- Kč/ rok  se  mění na 250,- Kč/rok, tj. 1,- Kč/m2/rok 
 
Ostatní ujednání smlouvy se nezmění. 

 

4150/96/6/2010 Nájem nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerova - 
nebytového prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému   
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje prominutí pohledávky ve výši 5.342 Kč s úrokem z prodlení ve výši 37,37 Kč, za 

období od 1.9.2010 do 14.10.2010, z titulu dlužného nájemného a dlužných paušálních 
měsíčních úhrad za poskytování služeb,  za paní Barborou Adamcovou, bytem Přerov I - 
Město, Želatovská 551/38, IČ 74866788, nájemcem nebytového prostoru v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v 
k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti č. 64 o výměře 20,8 m2, 

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
18.5.2009, ve znění dodatku č.1 ze dne 24.3.2010 na nebytový prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2    
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti č. 64 o výměře 20,8 m2 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako   pronajímatelem a  paní Barborou Adamcovou, bytem 
Přerov I - Město, Želatovská 551/38, IČ 74866788,   jako nájemcem, ke dni 14.10.2010, 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytového prostoru v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2   
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti č. 36 o výměře 9,4 m2 .                 

 

4151/96/6/2010 Nájem nebytového prostoru v polyfunkčním bytovém domě č.p.3119, 
č.o. 8,10,12,12a, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 225 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

2.3.2005 na nebytový prostor č.4 o výměře 93,33 m2 situovaný v 1.NP polyfunkčního 
bytového domu č.p. 3119, č.o. 8,10,12,12a, (nábř.PFB), příslušném k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č.225 v k.ú.Přerov uzavřené mezi statutárním městem Přerovem a 
Bytovým družstvem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, nábř.PFB 3119/10, IČ 26789388, jako 
pronajímateli a společností ISA CONSULT s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Palackého 129,  
IČ 25815814, jako nájemcem, ke dni 14.10.2010, 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytového prostoru č.4 o výměře    

93,33 m2 situovaného v 1.NP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, č.o. 8,10,12,12a, 
(nábř.PFB), příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.225 v k.ú.Přerov. 

 

4152/96/6/2010 Výpůjčka nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v objektu administrativy  č.p. 1117, 
příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2        
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky vzniklé na základě 
smlouvy o výpůjčce ze dne 13.5.2009 na část nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova 
Chemoprojekt) -  místnosti č. S 14 E  o  výměře 6  m2  uzavřené mezi statutárním městem Přerovem , 
jako   půjčitelem   a  panem Š.B. a panem P.M.  jako výpůjčiteli, ke dni 20.10.2010. 

 

4153/96/6/2010 Smluvní vztahy mezi statutárním městem Přerov a společností 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem           
Na hrázi 3165/17, Přerov, k nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – budově č.p. 816, příslušné k části obce Přerov I-
Město, postavené na pozemku p.č. 1872 v k.ú.Přerov 
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Rada města Přerova po projednání ruší své usnesení č. 3982/94/6/2010 přijaté na 94. schůzi Rady 
města Přerova konané dne 1.9.2010, kterým schválila 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 uzavřené dne 1.9.2009 mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem 
a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, sídlem Na hrázi, 3165/17, Přerov, 
jako vypůjčitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, a dále 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. 

 

4154/96/6/2010 Bezúplatné užívání nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerov - části pozemku p.č.25 v k.ú.Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části pozemku p.č.25 ost.pl. - sportoviště a 
rekreační plocha o výměře 180 m2  v k.ú. Přerov, Palackého 19 do bezúplatného užívání pro Církevní 
mateřskou školu v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Palackého 2833/17a, IČ 71341170, když 
nájemcem je společnost DELTA Morava, s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Palackého 1380/19, IČ  
60734540.   Účelem bezúplatného užívání je využití části pozemku jako hřiště pro Církevní mateřskou 
školu. 

 

4155/96/6/2010 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku  p.č. 4811, části pozemku p.č. 4799, pozemku p.č. 4797, 
pozemku p.č. 4796, části pozemku p.č. 4790/1, části pozemku p.č. 
4795/1, části pozemku p.č. 4801 a části pozemku p.č. 4803/1 vše v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku  p.č. 4811 
ost.pl. o výměře 26.360 m2, části pozemku p.č. 4799 ost.pl. o výměře 990 m2, pozemku p.č. 4797 
ost.pl. o výměře 373 m2, pozemku p.č. 4796 ost.pl. o výměře 2808 m2, části pozemku p.č. 4790/1 
ost.pl. o výměře  2840 m2, části pozemku p.č. 4795/1 ost.pl. o výměře 250 m2, části pozemku p.č. 4801 
ost.pl.  o výměře 1990 m2 a části pozemku p.č. 4803/1 ost.pl.  o výměře 1630 m2 vše v k.ú. Přerov. 
Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem)  a Českým rybářským 
svazem, místní organizace, se sídlem Přerov, U rybníka 13, IČ: 18050387 (jako vypůjčitelem). 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem 
sportovního rybolovu. Součástí smlouvy bude ustanovení o  všeobecném zákazu rybolovu v období od 
15.5 do 15.9. každého roku v době od 9.00 do 18.00 hod a dále uvolnění vodních ploch lagun pro 
pořádání sportovních a společenských akcí organizovaných statutárním městem Přerov nebo pod jeho 
patronací, dále pak aktivit nájemců restauračních zařízení u Velké laguny. 

 

4156/96/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - pozemku p.č. 
2578/1 ost. plocha v k.ú. Přerov 

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 
ČEZ Distribuce  a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene. Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene spočívajícího v 
právu oprávněného z věcného břemene instalovat plastový pilíř s pojistkovou skříní SR 601 na 
pozemku p.č. 2578/1 ost. plocha v k.ú. Přerov a v právu vstupovat a vjíždět na zatížený pozemek za 
účelem umístění, oprav, rekonstrukce a odstranění plastového pilíře s pojistkovou skříní SR 601 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 
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potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene včetně 
ochranného pásma na výše uvedeném pozemku 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. 

 

4157/96/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - pozemku p.č. 51/6 
ost. plocha v k.ú. Kozlovice u Přerova  

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 ČEZ 
Distribuce  a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene. 
 Předmětem smlouvy bude umístění nové rozpojovací jisticí skříně a provedení  přepojení 
stávajících kabelů   nadzemního vedení NN  spojené s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav a 
údržby na pozemku p.č.51/6 ost. plocha v k.ú. Kozlovice u Přerova  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 zaměřeno umístění nové 
rozpojovací jisticí skříně a provedení  přepojení stávajících kabelů   nadzemního vedení NN na výše 
uvedeném pozemku 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. 

 

4158/96/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku - pozemku p.č. 
1981/36 ost. plocha v k.ú. Přerov 

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 Teplo 
Přerov, a.s. se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova ul. 1499/7, IČ 25391453,  jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene. 
 Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložit a provozovat 
vodovodní  přípojku a v právu přístupu  a příjezdu pro provoz, opravy a odstranění přípojky  přes  
pozemek p.č. 1981/36   v k.ú. Přerov 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 včetně ochranného pásma. Budoucí 
oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene              
do katastru nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku. 

 

4159/96/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na pozemku p.č. 5116/2 v k.ú. Přerov – změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 3383/82/6/2010, z 82. schůze Rady města Přerova konané dne 3.3.2010, 

kterým schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelového 
vedení NN, práva vstupu a vjezdu na zatížený pozemek za účelem provozování, oprav a 
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údržby tohoto vedení. Smlouva měla být uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako 
povinným z věcného břemene), vlastníkem pozemku p.č. 5116/2 ost.pl. v k.ú. Přerov a 
společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 847/8, IČ:  27232425 (jako 
oprávněným z věcného břemene), 

Věcné břemeno mělo být zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku ve výši 1630,- 
Kč (navýšenou o příslušnou sazbu DPH). Rozsah věcného břemene byl vyznačen v geometrickém 
plánu č. 5096-65/2009. 
 
2. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení NN,   

práva vstupu a vjezdu na zatížený pozemek za účelem provozování, oprav a údržby tohoto 
vedení. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako povinným z věcného 
břemene), vlastníkem pozemku p.č. 5116/2 ost.pl. v k.ú. Přerov a společností ČEZ Distribuce 
a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 847/8, IČ:  27232425 (jako oprávněným z věcného břemene). 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku ve výši 4.370,- Kč 
(navýšenou o příslušnou sazbu DPH). Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 
5096-65/2009. 

 

4160/96/6/2010 Zřízení věcného břemene  na pozemcích v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 5024, p.č. 5198/45, 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  VN a NN ,  spojené             
s právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova p.č. 5024, p.č. 5198/45, 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. 

 

4161/96/6/2010 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 4951/3 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 pozemku v majetku statutárního města 
Přerova p.č. 4951/3 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 
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katastru nemovitostí. 
 

4162/96/6/2010 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 5371/2 v k.ú. Přerov            
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. 5371/2 v k.ú. Přerov , 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. 5206-1022/2010. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku č.1830/78/10 ve výši 1.430,- Kč za zřízení věcného břemene, navýšenou        
o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

 

4163/96/6/2010 Prodloužení termínu plnění mandátní smlouvy na zajištění prodeje 
1.013 bytových jednotek z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 mandátní smlouvy na zajištění 
prodeje 1.013 bytových jednotek z majetku Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců 
bytových jednotek, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické 
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví 
bytů) v platném znění a vnitřního předpisu Magistrátu města Přerov č. 25/2007 „Zásady realizace 
prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ v platném 
znění, která byla uzavřena dne 30.6.2008 s Mgr. Ivou Derychovou, JUDr. Karlem Veverkou a JUDr. 
Marií Neulsovou, advokáty sdruženými v Advokátní kanceláři, se sídlem v Přerově, Boženy Němcové 
2, kdy dodatkem č. 1 bude prodloužen původní termín plnění do 31.12.2010 na nový termín plnění    
do 31.12.2011. V ostatních ustanovení se uvedená mandátní smlouva nemění. 

 

4164/96/6/2010 Řád veřejných pohřebišť města Přerova 

Rada města Přerova po projednání vydává Řád veřejných pohřebišť města Přerova. 
 

4165/96/6/2010 Nařízení města č. 1/2010, kterým se mění nařízení č.2/2009                    
o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a 
průjezdních úseků silnic na území města Přerova a stanovení úseků 
místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

Rada města Přerova po projednání vydává Nařízení statutárního města Přerova č. 1/2010 kterým se 
mění nařízení č.2/2009 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků 
silnic na území města Přerova a stanovení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro 
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost dle přílohy č.1. 

 

4166/96/6/2010 Dohoda o splátkách dluhu uzavřená mezi statutárním městem Přerov 
a společností Profigreen s.r.o. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o splácení dluhu mezi statutárním 
městem Přerov jako věřitelem a společností Profigreen s.r.o. se sídlem Trávník 30, Přerov,               
IČ: 60775858 jako dlužníkem, podle níž se společnost Profigreen s.r.o. zaváže uhradit dluh na 
nájemném a úhradách za služby spojené s předmětem nájmu vzniklý na základě nájemní smlouvy 
uzavřené dne 15. prosince 2005 mezi právním předchůdcem statutárního města Přerova jako 
pronajímatele společností Chemoprojekt, a.s. (sídlo: Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 10031,           
IČ: 45273383) jako pronajímatelem a společností Profigreen s.r.o. jako nájemcem,  ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 25. dubna 2006, dodatku č. 2 ze dne 28. února 2007, dodatku č. 3 ze dne 29. února 2008, 
dodatku č. 4 ze dne 1. června 2009 a dodatku č. 5 ze dne 13. srpna 2009 v celkové výši 153.276,14 Kč 
s příslušenstvím statutárnímu městu Přerovu v pravidelných měsíčních splátkách za podmínky plného 
uhrazení dlužné částky s příslušenstvím nejpozději do dne 30. září 2011. 

 

4167/96/6/2010 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 
– notebooků Dell latitude D 620 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí oznámení o osobním zájmu podle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 

ve znění pozdějších předpisů členů Rady města Přerova k projednávaní úplatného převodu 
movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – notebooků Dell latitude D 620 dle 
bodu 3 až 11 tohoto usnesení, 

2. rozhodla podle § 83 odst. 2 věty poslední zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů o tom, že existuje důvod pro vyloučení člena Rady města Přerova z 
projednávání a rozhodování o úplatném převodu movitých věcí - notebooků Dell latitude D 
620 podle bodu 3 až 11 tohoto usnesení, pokud jde o úplatný převod do vlastnictví tohoto 
člena Rady města Přerova podle příslušného bodu tohoto usnesení, 

3. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.6778CH2J s 
dockem, včetně OEM licence operačního systému Windows XP Professional  a ochranné 
brašny z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. J.Č. za kupní cenu dle 
znaleckého posudku – cena v místě a čase obvyklá 4.500,-Kč včetně DPH, 

4. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.1JG78K2J s 
dockem, včetně OEM licence operačního systému Windows XP Professional  a ochranné 
brašny z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr. E.G. za kupní cenu dle 
znaleckého posudku – cena v místě a čase obvyklá 4.500,-Kč včetně DPH, 

5. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.1778K2J s dockem, 
včetně OEM licence operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Č.H. za kupní cenu dle znaleckého 
posudku – cena v místě a čase obvyklá 4.500,-Kč včetně DPH, 

6. schvaluje úplatný převod  movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.2SKGL2J bez 
docku, včetně OEM licence operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. Z.K. za kupní cenu dle znaleckého 
posudku – cena v místě a čase obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH, 

7. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.B678K2J s dockem, 
včetně OEM licence operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr. Š.K.P. za kupní cenu dle znaleckého 
posudku – cena v místě a čase obvyklá 4.500,-Kč včetně DPH, 

8. schvaluje úplatný převod movité věci - notebook Dell latitude D 620 v.č.G678K2J s dockem, 
včetně OEM licence operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr. J.K.  za kupní cenu dle znaleckého 
posudku – cena v místě a čase obvyklá 4.500,-Kč včetně DPH, 

9. schvaluje úplatný převod  movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.3778K2J s 
dockem, včetně OEM licence operačního systému Windows XP Professional  a ochranné 
brašny z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. J.L. za kupní cenu dle 
znaleckého posudku – cena v místě a čase obvyklá 4.500,-Kč včetně DPH, 
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10. schvaluje úplatný převod movité věci – notebooku Dell latitude D 620 v.č.JKGL2J bez docku, 
včetně OEM licence operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví MUDr. B.P. za kupní cenu dle znaleckého 
posudku – cena v místě a čase obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH, 

11. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.D678K2J s 
dockem, včetně OEM licence operačního systému Windows XP Professional  a ochranné 
brašny z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Bc. V.Z. za kupní cenu dle 
znaleckého posudku – cena v místě a čase obvyklá 4.500,-Kč včetně DPH, 

12. schvaluje úplatný převod 
a) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.F678K2J s dockem, včetně OEM licence 

operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví Ing. N.J. za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v místě a 
čase obvyklá 4.500,-Kč včetně DPH. 

b) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.5778K2J s dockem, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví Bc. I.K.  za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v místě a 
čase obvyklá 4.500,-Kč včetně DPH. 

c) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.CQKGL2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví M.B. za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v místě a čase 
obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

d) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.9RKGL2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví Mgr. Z.B. za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v místě a 
čase obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

e) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.HRKGL2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví J.B.  za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v místě a čase 
obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

f) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.DRKGL2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví MUDr. M.Ch.  za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v 
místě a čase obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

g) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.7778K2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochrannou brašnou do vlastnictví Mgr. P.K.  
za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v místě a čase obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

h) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.BSKGL2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví P.L.  za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v místě a čase 
obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

i) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.8778K2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví Ing. A.M. za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v místě a 
čase obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

j) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.9778K2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví RSDr. J.N. za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v místě 
a čase obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

k) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.4SKGL2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví B.P.  za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v místě a čase 
obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

l) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.1RKGL2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
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města Přerova do vlastnictví Ing. arch. V.P. za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v 
místě a čase obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

m) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.CSKGL2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny  z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví Mgr. M.F.,MBA za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v 
místě a čase obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

n) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.GSKGL2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví MUDr. L.S. za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v 
místě a čase obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

o) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.9SKGL2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví Ing. O.S.  za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v místě a 
čase obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

p) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.CRKGL2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví Ing. M.S.  za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v místě a 
čase obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH.. 

q) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.8RKGL2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví MUDr. E.Š. za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v 
místě a čase obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

r) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.8SKGL2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví Ing. M.Š.  za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v místě a 
čase obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

s) movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.1SKGL2J bez docku, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví L.T.  za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v místě a čase 
obvyklá 3.900,-Kč včetně DPH. 

t)  movité věci - notebooku Dell latitude D 620 v.č.F778K2J s dockem, včetně OEM licence 
operačního systému Windows XP Professional  a ochranné brašny z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví MUDr. V.V. za kupní cenu dle znaleckého posudku – cena v 
místě a čase obvyklá 4.500,-Kč včetně DPH. 

 

4168/96/6/2010 Darování movitých věcí z vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní 
a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 359/30, do vlastnictví statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání vyslovuje nesouhlas s bezúplatným převodem movitého majetku, 
který je uveden v důvodové zprávě, z vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby 
města Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, Kratochvílova 359/30, do vlastnictví statutárního 
města Přerova. 

 

4169/96/7/2010 Stanovení doby – termínů sňatků v roce 2011 

Rada města Přerova po projednání stanovuje dobu sňatků v roce 2011 ve slavnostní zámecké síni        
v Přerově č.p. 1, Horní náměstí 1 v termínech uvedených v důvodové zprávě. Ve stanovených dobách 
sňatků nelze konat sňatky na jiných vhodných místech. 

 

4170/96/7/2010 Projekt "Vzdělávání pracovníků magistrátu města Přerova" 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. souhlasí s předložením žádosti o dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost 

(OP LZZ) na projekt "Vzdělávání pracovníků magistrátu města Přerova", 
 
2. ukládá Odboru rozvoje ve spolupráci s Kanceláří tajemníka připravit a předložit projektovou 

žádost o dotaci z OP LZZ, 
 
3. schvaluje finanční spoluúčast města na projektu ve výši 750 tis. Kč v letech 2011- 2014, 
 
4. bere na vědomí informaci, že poradenskou činnost v oblasti podání žádosti na zpracování 

projektu "Vzdělávání pracovníků magistrátu města Přerova" bude provádět společnost AQE 
advisors, a.s., se sídlem Brno, Jakubské náměstí 101/2, PSČ 602 00, IČ: 26954770. 

 

4171/96/7/2010 Návrh na přiznání peněžitých plnění za výkon funkce organizačního 
pracovníka komise a spolupracovníkům města za jejich práci pro 
město v roce 2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje návrh na přiznání peněžitých plnění za výkon funkce organizačního pracovníka 

Redakční rady Přerovských listů a členům Redakční rady Přerovských listů za jejich práci pro 
město v roce 2010 v rozsahu, uvedeném v příloze 

 
2. ukládá personálnímu oddělení kanceláře tajemníka zajistit vyplacení těchto plnění. 

 

4172/96/7/2010 Periodický dvoudenní seminář Pracovní skupiny města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje začlenění finanční částky, ve výši 20 000,- Kč, určené  
na zaplacení dvoudenního semináře Pracovní skupiny do rozpočtu Městské policie Přerov. 

 

4173/96/7/2010 Poskytovatel poradenství v oblasti procesního řízení v rámci projektu 
"Zvýšení kvality řízení na magistrátu města Přerova" - schválení 
nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání ruší v souladu s ustanovením §84 odst.4 zákona č.137/2006 Sb.      
o veřejných zakázkách zadávací řízení na veřejnou zakázku "Zvýšení kvality řízení na magistrátu 
města Přerova". 

 

4174/96/7/2010 Zahraniční pracovní cesta Ozimek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu zaměstnanců Magistrátu města 
Přerova Ing. Marcely Herbríkové, Mgr. Bohuslava Přidala a Oldřišky Sedláčkové do partnerského 
města Ozimek (Polsko). Jedná se o poznávací cestu, která se uskuteční dne 19.10. 2010. 

 

4175/96/7/2010 Náměty a připomínky 

Rada města Přerova po projednání: 
1. ukládá odboru majetku ve spolupráci s odborem rozvoje zajistit opravu sochy na ul. Žižkova 

v Přerově, 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.12.2010 
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2. ukládá odboru majetku ve spolupráci s odborem rozvoje řešit horní stání u autobusové 
zastávky na ul. Kabelíkova, 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: ihned 

3. ukládá odboru rozvoje řešit dokončení hřbitovní zdi - úpravu okolí. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 30.10.2010 

 
 
V Přerově dne 14. 10. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ing. Jiří Lajtoch 
primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      MUDr. Beáta Philippová 
členka Rady města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 


