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USNESENÍ z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 29. 11. 2010 

 

5/2/1/2010 Program 2. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 2. schůze Rady města Přerova konané dne 29. listopadu 2010, 
 
2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 2. schůze 

Rady města Přerova. 
 

6/2/2/2010 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy o běžném účtu 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí 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, s názvem 
"Vnit řní integrace úřadu", 

 
2. bere na vědomí uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o běžném účtu v české měně pro kraje, 

města, obce a jimi zřízené organizace mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, 
a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, s názvem "Zvýšení kvality 
řízení Magistrátu města Přerova". 

 

7/2/3/2010 ZŠ Trávník, Přerov – schválení smlouvy na výmalbu  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností 

PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 75201 Kojetín - Kojetín,  IČ 25896873 na  
výmalbu vnitřních prostor Základní školy Trávník s nabídkovou cenou  500 918,- Kč (vč. 
DPH). 

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

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3113 5 Investiční akce (org. 500007 – ZŠ 
Trávník - energetické opatření) 

20 045,0 +10,0 20 055,0 

  5 Projektová dokumentace  (investice) 11 973,0 -10,0 11 963,0 
 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.12.2010 

 

8/2/3/2010 ZŠ Velká Dlážka, Přerov – schválení smlouvy na výmalbu  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem 
Přerovem a společností společnosti PROFISTAV Přerov a.s. ul. 9. května 217, 750 02 Přerov,           
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IČ 25896873 na  výmalbu vnitřních prostor Základní školy Velká Dlážka s nabídkovou cenou  ve výši 
432 988,67 Kč vč. DPH. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.12.2010 

 

9/2/3/2010 Realizace úspor energie – ZŠ Velká Dlážka, Přerov – schválení 
dodatku č. 1 ke smlouvě  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním 
městem Přerovem a společností společnosti PROFISTAV Přerov a.s. ul. 9. května 217, 750 02 Přerov, 
IČ 25896873 na zateplení obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a nezbytné související 
stavební úpravy základní školy Velká Dlážka na realizaci prací nezahrnutých       v původní projektové 
dokumentaci s nabídkovou cenou 1 100 257,- Kč vč. DPH. Původní cena plnění ve výši 17 406 000,- 
Kč se upravuje na 18 506 257,- Kč vč. DPH. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.12.2010 
 

10/2/3/2010 Realizace úspor energie – ZŠ Trávník, Přerov – schválení dodatku č. 1 
ke smlouvě 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním 
městem Přerovem a společností PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 75201 Kojetín - 
Kojetín,  IČ 25896873 na zateplení obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a nezbytné 
související stavební úpravy základní školy Trávník na realizaci prací nezahrnutých v původní 
projektové dokumentaci s nabídkovou cenou 1 516 450,80,- Kč vč. DPH. Původní cena plnění ve výši 
17 839 625,- Kč se upravuje na 19 356 075,80 Kč vč. DPH. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.12.2010 
 

11/2/3/2010 Zřízení pracovní skupiny 

Rada města Přerova po projednání zřizuje pracovní skupinu pro regeneraci budovy Městského domu, 
Kratochvílova 1 a přilehlé budovy na Nám. T. G. Masaryka 8 ve složení: Ing. Jiří Lajtoch, Mgr. Josef 
Kulíšek, Mgr. Dušan Hluzín, Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Zdeněk Schenk, Břetislav Passinger, Rudolf 
Neuls, PhDr. Karel Žurek, Mgr. Oleg Dejnega (Mgr. Miroslava Švástová), Ing. Vladimír Čajka (Milan 
Rytíř), Ing. Pavel Gala, Ing. arch. Klára Koryčanová, Ing. Daniela Novotná, Peter Chantúr (Jan Vrba), 
Ing. arch. Vojmír Prášil, Ing. Tomáš Grapl a organizační pracovník Ing. František Zlámal. 

Odpovídá: Ing. J. LAJTOCH 

Termín: 31.1.2011 
 

 

12/2/3/2010 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s přijatým Programem 

podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace      
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na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 200 000,- Kč panu K.E., na  
prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu na pozemku p.č. 505/1 a 504/1 v k.ú. Lověšice 
pro novostavbu rodinného domu v ul.U Sokolovny na pozemku 434/1 a 434/2 v k.ú. Lověšice. 

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

závazného ukazatele 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6310 11  Obecné příjmy a výdaje z finančních     
 operací (úroky z úvěrů) 

9 643,4* - 200,0 9 443,4 

3699 5  Ostatní záležitosti bydlení,  
 komunálních služeb a územního  
 rozvoje (infrastruktura) 

2 762,9* + 200,0 2 962,9 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 31 750,9* + 200,0 31 950,9 
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.1.2011 

 

13/2/3/2010 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s přijatým Programem 

podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na 
výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 24 200,- Kč panu T.Č. na  vybudování 
domovní čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 17/5 v k.ú. Lýsky pro novostavbu 
rodinného domu v ul. K Bráně. 

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

závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6310 11  Obecné příjmy a výdaje z finančních     
 operací (úroky z úvěrů) 

9 667,6* - 24,2 9 643,4 

3699 5  Ostatní záležitosti bydlení,  
 komunálních služeb a územního  
 rozvoje (infrastruktura) 

2 738,7* + 24,2 2 762,9 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 31 726,7* + 24,2 31 750,9 
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.1.2011 

 

14/2/4/2010 Kontokorentní úvěr 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru mezi statutárním městem Přerov a Českou 
spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ 45244782, za následujících 
podmínek: 
• úroková sazba 1M PRIBOR + 0,19 % p. a.., 
• určený k zajištění přechodného nedostatku finančních prostředků v roce 2011, 
• výše do 20 mil. Kč se splatností do 31.12.2011, 
• poskytnut bez zajištění. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

15/2/4/2010 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 7.2. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

16/2/4/2010 Cestovní náhrady 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vydává Vnitřní předpis č. ../10 Cestovní náhrady, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit, že se cestovní náhrady členům 

Zastupitelstva města Přerova, členům výborů Zastupitelstva města Přerova a členům komisí 
Rady města Přerova budou poskytovat ve výši a za podmínek stanovených Vnitřním 
předpisem č. ../10 Cestovní náhrady. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.12.2010 

 

17/2/4/2010 Obecně závazná vyhláška č.../2010, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, Obecně závazná vyhláška č../2010 
o místním poplatku ze psů, Obecně závazná vyhláška č.../2010              
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o místním poplatku z ubytovací kapacity, Obecně závazná vyhláška 
č../2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, Obecně 
závazná vyhláška č.../2010, o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

Rada města Přerova po projednání: 
 
 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat  
1. Obecně závaznou vyhlášku č…./2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
2.  vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2010, o místním poplatku ze psů 
3. vydat Obecně závaznou vyhlášku č…/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity 
4. vydat Obecně závaznou vyhlášku č…/2010, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 
5. vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2010, o místním poplatku za provozovaný výherní 

hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného 
právního předpisu 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

18/2/4/2010 Obecně závazná vyhláška č.../2010, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 5/2008, o trvalém označování psů, ve znění Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2010 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č. …./2010, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2008,            
o trvalém označování psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

19/2/4/2010 Rozpočtová opatření – převedení pravomocí 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. zrušit své usnesení č. 14/2/4 ze dne 17. 12. 2002, ve znění usnesení č. 196/10/2 ze dne 18. 12. 

2003, č. 596/27/5 ze dne 5. 4. 2006 a č. 599/20/4/2009 ze dne 2. 2. 2009, 
 
2. pověřit  Radu města Přerova provádět rozpočtová opatření v tomto rozsahu: 

a) navýšení (snížení) účelových dotací na příjmovou stranu rozpočtu a současně v souladu s 
účelovým určením na výdajovou stranu rozpočtu bez omezení, včetně přesunů těchto 
účelových prostředků ve výdajové části rozpočtu, 
b) úpravy rozpočtu do výše ± 1 000 000,- Kč na jeden řádek tabulky rozpočtu, přičemž 
celkové navýšení (snížení) rozpočtu za kalendářní rok nepřesáhne částku 50 000 000,- Kč na 
příjmové straně rozpočtu a částku 50 000 000,- Kč na výdajové straně rozpočtu. Za navýšení 
(snížení) rozpočtu jsou považovány také převody finančních prostředků, 
c) úpravy rozpočtové skladby v rámci řádku tabulky rozpočtu bez omezení. 
 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
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20/2/4/2010 Rozpočtové opatření č. 20 

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

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

21/2/4/2010 Rozpočtové opatření č. 20 – dodatek 

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

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

22/2/5/2010 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2011 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. stanovuje , podle § 102 odst. 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců statutárního města Přerova, kteří budou 
zařazeni do Magistrátu města Přerova v roce 2011 na 331,7, 

 
2. stanovuje , ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků 

vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých 
dalších orgánech a organizacích, objem prostředků na platy právnickým osobám zřízeným 
městem pro rok 2011 v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě (příloha č. 1), 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města 
Přerova na rok 2011: 

 
 příjmy                      993 755 400 Kč 
 výdaje                    951 595 900 Kč 
 financování        42 159 500 Kč 
 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit celkový počet zaměstnanců 

statutárního města Přerova, kteří budou zařazeni do Městské policie na 51, 
 
5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 

Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní 
pohotovost v rozpočtových a některých dalších orgánech a organizacích, pro kalendářní rok 
2011 objem prostředků na platy zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do 
Magistrátu města Přerova ve výši 109 033 tis. Kč a zaměstnancům statutárního města Přerova 
zařazeným do Městské policie Přerov ve výši 17 858 tis. Kč, 

 
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtový výhled do roku 2013 

uvedený v příloze č. 2, 



 7 

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou 
příspěvky na provoz příspěvkových organizací a další výdaje specifikované v příloze č. 3, 

 
8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí, že transfery ze státního 

rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a na výplatu sociálních dávek jsou 
zapracovány do rozpočtu na rok 2011 v předpokládané výši a zařazeny na příjmovou položku 
2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení závazných ukazatelů ze schváleného státního 
rozpočtu na rok 2011 bude rozpočet upraven formou rozpočtového opatření, 

 
9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit tuto výjimku ze „Zásad pro 

poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty (EVVO)“ z 16. 4. 2007: „Pro rok 2011 se pro poskytování dotací na podporu aktivit v 
oblasti EVVO na území města vyčleňuje částka 150 tis. Kč“, 

 
10. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit tuto výjimku ze „Zásad pro 

poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města 
Přerova“ z 19. 10. 2005: „Pro rok 2011 se pro poskytování dotací na obnovu exteriéru 
památkově významných staveb na území města vyčleňuje částka 150 tis. Kč“, 

 

23/2/6/2010 ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV,       
IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28, na úhradu části nákladů spojených s účastí jezdce 
klubu Pavla Procházky na dvoudílném Mistrovství světa 2010 v biketrialu konaném             
25. 07. 2010 ve Španělsku a 01. 08. 2010 v Itálii 

 
2.  schválit následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

3113 6 Základní školy 33 585,6 - 15,0 33 570,6 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 5,0 + 15,0 20,0 
 
 
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

30 636,7* + 15,0 30 651,7 

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

33 585,6 -15,0 33 570,6 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

__________________________________________________________________________________ 
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24/2/6/2010 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 
2, IČ: 70259925, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, pro studenty týmu Speed Performance Šhow 
team Přerov na úhradu části nákladů spojených s přípravou na celosvětové finále soutěže „F1 
in schools“ konané v rámci Velké ceny  Formule 1 v Singapuru 2010 

 
2.  schválit následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3113 6 Základní školy 33 505,6* - 10,0 33 495,6 
3122 6 Střední odborné školy 0,0 + 10,0 10,0 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

30 716,7* + 10,0 30 726,7 

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

33 505,6* - 10,0 33 495,6 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

25/2/6/2010 V.K. - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova   
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a V.K.  na úhradu části nákladů spojených s účastí na 
Mistrovství světa v terénním triatlonu (Xterra), konaném v průběhu měsíce října 2010 na 
ostrově Maui na Hawai 

 
2.  schválit následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3113 6 Základní školy 33 530,6* - 10,0 33 520,6 
3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 60,0* + 10,0 70,0 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
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ZÁVAZNÉ UKAZATELE 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

30 691,7* + 10,0 30 701,7 

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

33 530,6* - 10,0 33 520,6 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

26/2/6/2010 TJ SPARTAK PŘEROV - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem 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 

 
2.  schválit následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3113 6 Základní školy 33 520,6* - 15,0 33 505,6 
3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 70,0* + 15,0 85,0 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

30 701,7* + 15,0 30 716,7 
 

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

33 520,6* - 15,0 33 505,6 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

27/2/6/2010 Fitness AVE Přerov - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fitness AVE Přerov, IČ: 66743117, se sídlem 
Přerov, Nádražní 2, na úhradu části nákladů spojených s účastí závodníků klubu Jana 
Páleníčka na Mistrovství světa ve fitness a kulturistice, konaném od 18. října 2010 v Los 
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Angeles (Kalifornia, USA) a soutěži Olympia USA, konané 6. listopadu 2010 v Reno 
(Nevada, USA) a Denise Grohmana na Mistroství světa v kulturistice, konaném 12. až 14. 11. 
2010 v Barceloně (Španělsko). 

 
2.  schválit následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3113 6 Základní školy 33 570,6* - 30,0 33 540,6 
3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 20,0* + 30,0 50,0 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

30 651,7* + 30,0 30 681,7 

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

33 570,6* - 30,0 33 540,6 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

28/2/6/2010 Radioklub Přerov OK2KJU - účelová dotace 

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

statutárním městem Přerov a subjektem Radioklub Přerov OK2KJU, IČ: 65914376, se sídlem 
Přerov, Dvořákova 24, na provoz klubovny v roce 2010 

 
2.  schválit následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3113 6  Základní školy 33 495,6 * - 5,0 33 490,6 
3429 6  Ostatní zájmová činnost 

 a rekreace 
0,0 + 5,0 5,0 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory 
 a grantový program 

30 726,7 * + 5,0 30 731,7 

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

33 495,6 * - 5,0 33 490,6 

 * počáteční stavy navazují na jinou předlohu 
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Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

29/2/6/2010 TJ SPARTAK PŘEROV - účelová dotace 

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

mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se 
sídlem Přerov, Bezručova 4, 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 v roce 2010          

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

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6310 11 Obecné příjmy a výdaje z 
finančních operací (úroky z úvěrů) 

10 667,6 * - 1 000,0 9 667,6 
 

 6 Přímé podpory v oblasti sportu 9 962,0 + 1 000,0 10 962,0 
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 30 726,7 * + 1 000,0 31 726,7 
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

30/2/6/2010 Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně - záměr účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 1 000 000,- Kč subjektu Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně,                 
IČ: 47998750, se sídlem Přerov - Čekyně, na opravu podlah a jeviště sokolovny v občanské 
vybavenosti č.p. 12 na parcele p.č. 33 v k.ú. Čekyně v roce 2011. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: rok 2011 
 

31/2/6/2010 Sportovní klub BADMINTON Přerov - záměr účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč subjektu Sportovní klub BADMINTON P řerov,                 
IČ: 62350391, se sídlem Přerov, Nerudova 20 na náklady spojené s pořádáním 51. Mistrovství České 
republiky dospělých v badmintonu v roce 2011. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 1. pololetí 2011 
__________________________________________________________________________________ 
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32/2/6/2010 Přerušení nebo omezení provozu základní a mateřské školy 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Mgr. Dušana Hluzína, náměstka primátora 
projednáváním žádostí o vyhlášení volných dnů v období školního vyučování v základních školách 
zřízených statutárním městem Přerov a o přerušení nebo omezení provozu mateřských škol zřízených 
statutárním městem Přerov. 

 

33/2/6/2010 Přímé podpory v oblasti sportu, kultury a sociálních služeb pro rok 
2011 

Rada města Přerova po projednání: 
 
•  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5 200 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC 
ZUBR PŘEROV, IČ: 70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 5, na sportovní činnost v roce 
2011 

  
• schválit poskytnutí dotace ve výši 160 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152,  se sídlem 
Přerov - Kozlovice, na sportovní činnost a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 62/1, 
fotbalových šaten v objektu občanské vybavenosti č.p. 215 na parcele p.č. 61 a v objektu č.p. 211 
na parcele p.č. 62/2 a 62/4, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem FK Viktorie P řerov, IČ: 42866758, se sídlem Přerov, 
Alšova 2, stadión SK, na sportovní činnost a provoz dvou fotbalových hřišť na parcele p.č. 5307/2, 
šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 5307/105 a 
5307/334, vše v k.ú. Přerov v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 560 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Přerov o.s., IČ: 66743338, se sídlem Přerov, 
Sokolská 28, na sportovní činnost v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, IČ: 47998750, se 
sídlem Přerov - Čekyně, na sportovní činnost fotbalového oddílu a provoz fotbalového hřiště na 
parcele p.č. 247, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 
248/2, vše v k.ú. Čekyně v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov - 
Předmostí, IČ: 00535575, se sídlem Přerov - Předmostí, Hranická 157, na sportovní činnost 
oddílu příjemce - Klubu mládežnické kopané a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 216/9, 
tribuny, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 540, vše 
v k.ú. Předmostí v roce 2011. V případě tribuny, šaten a sociálního zařízení v občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na p.č.st. 540 v k.ú. Předmostí se výše uvedená dotace poskytuje pouze 
na náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou 
vodu, svoz odpadu, spojené s užíváním této tribuny, šaten a sociálního zařízení. 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec, IČ: 60782129, se 
sídlem Přerov - Újezdec, na sportovní činnost fotbalového oddílu a provoz fotbalového hřiště na 
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parcele p.č. 95, celotravnaté tréninkové plochy na parcele p.č. 96, 97, 102 a 103, šaten a sociálního 
zařízení v občanské vybavenosti  č.p. 314 na parcele p.č. 94, vše v k.ú. Újezdec u Přerova v roce 
2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

Statutárním městem Přerov a subjektem TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOV ĚŠICE, 
IČ: 44889062, se sídlem Přerov - Lověšice, na sportovní činnost fotbalového oddílu a provoz 
fotbalového hřiště na parcele p.č. 428/2, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez 
č.p./č.e. na parcele p.č.st. 345,  vše v k.ú. Lověšice u Přerova v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 1 600 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Přerovský volejbalový klub o.s., IČ: 26550466, se 
sídlem Přerov, Petřivalského 1, na sportovní činnost v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 650 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem 
Přerov, U tenisu 16, na sportovní činnost v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se 
sídlem Přerov, Brabansko 2, na sportovní činnost oddílu házené v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 165 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Klub vodního póla Přerov, IČ: 66743613, se sídlem 
Přerov, Želatovská 34, na sportovní činnost v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov - 
Předmostí, IČ: 00535575, se sídlem Přerov - Předmostí, Hranická 157, na provoz sportovní haly v 
občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 167/2 a 259/2 v k.ú. Předmostí v roce 2011  

 
Uvedená dotace se poskytuje pouze na náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá 
paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s užíváním haly v občanské vybavenosti 
bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 167/2 a 259/2 v k.ú. Předmostí v roce 2011. 
 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem Přerov, 
Petřivalského 1, na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 
5307/209 a 5307/227 a haly stolního tenisu v občanské vybavenosti č.p. 584 na parcele p.č. 
5307/101 a 5307/441, vše v k.ú. Přerov v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se 
sídlem Přerov, Brabansko 2, na provoz sokolovny v občanské vybavenosti č.p. 566 na parcele p.č. 
4338 v k.ú. Přerov v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se sídlem 
Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti č.p. 
214 na parcele p.č. 165 v k.ú. Žeravice v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem 
Přerov, Bezručova 4, na provoz: 
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• kuželny v občanské vybavenosti č.p. 626 na parcele p.č. 4325/2, 4325/3 a 4325/4 v k.ú. Přerov v 
roce 2011 

• loděnice v občanské vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 2011 
• atletického oválu včetně sektorů technických disciplín na parcele p.č. 6724/1, 4306/10, 4306/11 a 

4306/12 v k.ú. Přerov v roce 2011 
• fotbalového hřiště s umělou trávou na parcele p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov v roce 2011 
• dvou sportovních hal v občanské vybavenosti č.p. 3250 na parcele p.č. 2656/2 a bez č.p./č.e. na 

parcele  p.č. 2656/3 v k.ú. Přerov v roce 2011 
 
V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, atletického oválu včetně sektorů 
technických disciplín a fotbalového hřiště, se dotace poskytuje pouze na náklady na teplo, teplou vodu, 
elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s 
užíváním těchto sportovišť v roce 2011. 
 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem AUTO KLUB P ŘEROV - město v AČR, IČ: 00533751, 
se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na provoz tratě v areálu Přerovské rokle na parcele p.č. 426/8, 
426/9, 426/14, 426/16, 426/18, 577, p.č.st. 823, p.č.st. 824, objektu č.e. 140 na parcele p.č.st. 823 
a objektu č.e. 141 na parcele p.č.st. 824, vše v k.ú. Předmostí v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 81 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond Přerov - Cuijk , IČ: 27803201,     se sídlem 
Přerov, Blahoslavova 2, na náklady spojené s reciproční návštěvou občanů z města Cuijk 
(Holandsko) v Přerově v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 180 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem 
Přerov, U tenisu 16, na náklady spojené s pořádáním akce „Zlatý kanár 2011“ 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, IČ: 67338500,  se sídlem 
Přerov, U Bečvy 1, na náklady spojené s pořádáním folklorního festivalu V zámku a podzámčí 
2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 3 032 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem IMIT s.r.o.,  IČ: 62360540, se sídlem Přerov, 
Komenského 1035/4, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním veřejných kulturních 
vystoupení a představení v Městském domě pro obyvatele města uskutečněné v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 900 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového festivalu“,       
IČ: 49558005, se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, na organizační náklady spojené s uskutečněním 
XXVIII. Československého jazzového festivalu v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

Statutárním městem Přerov a subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK P ŘEROV o.s.,                   
IČ: 49558048, se sídlem Přerov, Tř. 17. listopadu 723/1, na náklady spojené s "Cyklem 
muzikálových představení pro mládež" v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se 
sídlem Přerov, Brabansko 2, na činnost Loutkového divadla v roce 2011 

 



 15 

• schválit poskytnutí dotace ve výši 140 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v České republice, IČ:  40613411, se 
sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, na provoz a činnost nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve městě 
Přerově v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Centrum setkávání, o.s., IČ: 49558200, se sídlem 
Přerov, Kosmákova 46-48, na provoz a činnost organizace v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 790 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Český červený kříž, oblastní spolek ČČK Přerov,      
IČ: 49558561, se sídlem Přerov, U Bečvy 1, na pokrytí zdravotně výchovné, sociální a 
humanitární činnosti a na pokrytí provozních nákladů provozovaných objektů v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem KAPPA-HELP,  IČ: 66743192, se sídlem Přerov, nám. 
Přerovského povstání 1, na provoz a činnost kontaktního a krizového centra, nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež Klubu Metro a na terénní programy v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 
Přerov, 9. května 82, na zajištění provozu a činnosti charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, 
občanské poradny, klubu setkávání seniorů SPOLU, romského komunitního centra, chráněné dílny 
sv. Terezičky v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 110 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení MOST K ŽIVOTU,  IČ: 67338763, se sídlem 
Přerov, Bohuslava Němce 4, na provoz chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny, sociální 
rehabilitaci formou podporovaného zaměstnávání a na integrovanou zájmovou činnost v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 260 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace 
Přerov, IČ: 47184418, se sídlem Přerov, Kratochvílova 35, na provoz organizace a na sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2011 

 
• schválit poskytnutí dotace ve výši 160 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Jsme tady, o.s., IČ: 28553187, se sídlem Přerov, 
Sokolská 2781/2, na  činnost, provozní a mzdové náklady organizace v roce 2011 

 
Body č. 1 až 33 jsou zpracovány dle přiložených zásad dotačního programu I - Přímé podpory pro rok 
2011(viz CD). 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Ing. D. NOVOTNÁ, Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.8.2011 
 

34/2/7/2010 Grantový program pro rok 2011 - vyhlášení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
  
• vyhlásit Grantový program pro rok 2011 dle přiložených zásad 
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• vyzvat žadatele k  předkládání žádostí o finanční podporu dle přiložených zásad Grantového 
programu pro rok 2011. Termín pro podávání žádostí o finanční podporu je do 9. února 2011 na 
adresy dle důvodové zprávy.  

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

35/2/8/2010 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.2 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 36,  s panem P.K., 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.6 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 36,  s manželi B. a O.K., 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.2 v domě č.p. 1829 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 28,  s panem M.B., 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.1 v domě č.p. 1259 v Přerově,  

Tovačovská    č.o. 9,  s panem P.V., 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 2 v domě č.p. 1946 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 38,  s paní  M.H., 
6. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k  bytu č. 11 v domě č. p. 1948  v  Přerově, gen. 

Štefánika   č. o.4,  s panem  J.N., 
7. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k  bytu č. 4 v domě č. p. 2538  v  Přerově, Jižní čtvrť 

II/9, s manželi D.a M.P., 
8. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k  bytu č. 15 v domě č. p. 1948  v  Přerově, gen. 

Štefánika  4,  s paní L.Z., 
9. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k  bytu č. 6 v domě č. p. 2088  v  Přerově, Na hrázi 28,  

s panem J.G., 
10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 33 v domě zvláštního určení - domě                  

s pečovatelskou  službou č. p. 748  v Přerově, Trávník  č.o. 1, s paní M.K., 
11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou  službou č. p. 2293  v Přerově, Fügnerova č.o. 1, s paní O.V., 
12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 44 v domě zvláštního určení - domě                  

s pečovatelskou  službou č. p. 748  v Přerově, Trávník č.o. 1, s panem M.P., 
13. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k  bytu č. 43 v domě č. p. 2491  v  Přerově, Jižní čtvrť 

II/5,  s paní P.H. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.12.2010 

 

36/2/8/2010 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k bytu č. 2 v domě č. p.1625  
v  Přerově, Husova  č. o.17, s  paní Z.V. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.12.2010 
 

37/2/8/2010 Prodloužení termínu vyhlášení úplatného převodu nemovitých věcí – 
doprodej bytových jednotek formou výběrového řízení (tzv. obálkovou 
metodou), vyplývajícího ze záměru statutárního města Přerova, 
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schváleného pod č. j.  1129/32/7/2010 usnesení z 32. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2010 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prodloužení  
termínu vyhlášení úplatného převodu nemovitých věcí – doprodeje bytových jednotek formou 
výběrového řízení (tzv. obálkovou metodou) z původního termínu vyhlášení  nejpozději                     
do 31. 12. 2010 na nový termín vyhlášení, a to  nejpozději do doby možnosti nabídky nejméně  5 bytů. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 30.4.2011 
 

38/2/8/2010 Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů - Člověk v tísni 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti 
veřejné služby mezi statutárním městem Přerov a Člověkem v tísni, o.p.s., se sídlem Praha 2, 
Šafaříkova 635/24, IČ 25755277,  jako poskytovatelem veřejné služby. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

39/2/8/2010 Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů - Základní škola a Mateřská 
škola Mateřídouška 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti 
veřejné služby mezi statutárním městem Přerov a Základní školou a Mateřskou školou Přerov-
Předmostí, Pod skalkou 11, se sídlem Přerov, Přerov-Předmostí, Pod skalkou 11, IČ : 47858281, jako 
poskytovatelem veřejné služby. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

40/2/8/2010 Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů - CENTRUM PRO 
ZDRAVOTN Ě POSTIŽENÉ Olomouckého kraje o.s. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti 
veřejné služby mezi statutárním městem Přerov a CENTREM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Olomouckého kraje o.s., se sídlem Přerov, náměstí Svobody 1963/4, IČ : 26594064, jako 
poskytovatelem veřejné služby. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

41/2/8/2010 Oblastní charita Přerov - poskytnutí dotace 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a Oblastní charitou Přerov, se 
sídlem Přerov, 9. května 82, IČ 45180270, jako příjemcem dotace, na provoz zařízení 
Setkávání seniorů SPOLU v Přerově. 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6310 2141 11 Příjmy z úroků 1 927,0 + 50,0 1 977,0 
 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

4345 15 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0,0 + 50,0 50,0 
 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 30 539,7 + 50,0 30 589,7 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

42/2/8/2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR - poskytnutí 
dotace 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova  
   
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a Společností pro podporu lidí    
s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizací SPMP ČR Přerov, se sídlem Přerov, 
Kosmákova 46, IČ 45180334, jako příjemcem dotace, na výměnu kotle, pořízení plynového 
ohřívače vody,  potřebné úpravy a opravu komínu v sídle organizace 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6310 2141 11 Příjmy z úroků 1 977,0* + 35,0 2 012,0 
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

4345 15 Centra sociálně rehabilitačních služeb 50,0* + 35,0 85,0 
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 30 589,7* + 35,0 30 624,7 
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 
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Termín: 31.12.2010 
 

43/2/8/2010 Sociální služby města Kroměříže - poskytnutí dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a Sociálními službami města Kroměříže, 
p.o., se sídlem Kroměříž, Riegrovo nám. 159, IČ 71193430, dle důvodové zprávy 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6310 2141 11 Příjmy z úroků 2 012,0* + 12,0 2 024,0 
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
Výdajová část v tis. Kč 
  PAR  ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

    po úpravě 
4357 15 Domovy 0,0 + 12,0 12,0 

 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 30 624,7* + 12,0 30 636,7 
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.12.2010 
 

44/2/9/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5827/1, 5827/2, 
5827/10, 5827/11, vše  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí  -  pozemků    

p.č. 5827/1 ost.plocha o výměře 1324 m2, p.č. 5827/2 ost. plocha o výměře 484 m2, p.č. 
5827/11 zast. plocha a nádvoří o výměře 23 m2, vše v k.ú. Přerov, 

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

úplatný převod nemovitých věcí  - pozemku p.č. 5827/10 ost. plocha o výměře 135 m2 v k.ú. 
Přerov. 

 

45/2/9/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 233 v k.ú. Dluhonice 
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Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem pozemku 
p.č. 233 zahrada o výměře 1092 m2 v k.ú. Dluhonice. 

 

46/2/9/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 60/2 v k.ú. 
Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 60/2 ost. plocha o výměře 50 m2 v k.ú. Přerov. 

 

47/2/9/2010 Záměr statutárního města Přerova úplatný  převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 889, p.č. 895 a 
části pozemku p.č. 896 a p.č. 890 v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí - pozemků   p.č. 889   zast. plocha a  nádvoří o výměře 647 m2,  p.č. 895  zast. plocha  
a  nádvoří  o výměře  639 m2, části p.č. 896 ostatní plocha označené geometrickým plánem č. 346-
71/2010 jako pozemek p.č. 896/2 o výměře  965 m2 a  částí  pozemku p.č. 890 ostatní  plocha  
označených geometrickým plánem č. 346-71/2010 jako pozemek p.č. 890/2 o výměře 46 m2  a 
pozemek p.č. 890/3 o výměře 602 m2 , vše v k.ú.   Henčlov. 

 

48/2/9/2010 Záměr statutárního Přerova – úplatný převod nemovitých věcí             
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404 v k.ú. 
Čekyně 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 404 ovocný sad o výměře cca 400 m2 
v k.ú. Čekyně. 

 

49/2/9/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 152 v k.ú. 
Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části 
pozemku p.č. 152 ost.pl. o výměře cca 30 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

50/2/9/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 4306/33 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod pozemku p.č. 4306/33 ost.pl. o výměře 1411 m2 v k.ú. Přerov. 
2. ukládá náměstkovi primátora Mgr. Josefu Kulíškovi připravit variantní řešení využití tohoto 

území. 

Odpovídá: Mgr. J. KULÍŠEK 

Termín: dlouhodobě 
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51/2/9/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. ZE-PK 206 
v k.ú. Vinary u Př.   

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. ZE-PK 206 o výměře cca 10.000 m2     
v k.ú. Vinary u Př. 

 

52/2/9/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/nájem nemovité 
věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 28       
v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod části pozemku p.č. 28 o výměře cca 55 m2 v k.ú. Henčlov. 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 28 o výměře cca      

55 m2 v k.ú. Henčlov. 
 

53/2/9/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nebytového prostoru           
v budově rodinný dům č.p. 83, příslušné k části obce Přerov II-
Předmostí na pozemku p.č. st. 97 v k.ú. Předmostí (Hranická 29) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytového 
prostoru v budově rodinný dům č.p. 83, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí na pozemku p.č. st. 
97 v k.ú. Předmostí (Hranická 29) o výměře 37,46 m2. 

 

54/2/9/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - 18 nebytových jednotek (garáží) v objektu bytový dům č.p. 
217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném 
na pozemku p.č. st. 330 v k.ú. Vinary u Přerova (Za humny 3, 5, 7) 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu jeho usnesení č.1083/32/3/2010 

bod 7 z 32.zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6.9.2010 tak, že text: 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 218/101 (garáže) o výměře 19,74 
m2 v objektu bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, 
postaveném na pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1974/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana J.P.za kupní cenu ve 
výši 167.790,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá“ 

se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 218/101 (garáže) o 
výměře 19,74 m2 v objektu bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, 
postaveném na pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického 
podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1974/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů J.a J.P. za kupní cenu ve výši 167.790,- Kč 
(tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá“. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu jeho usnesení č.1083/32/3/2010 
bod 12 z 32.zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6.9.2010 tak, že text: 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 218/106 (garáže) o výměře 19,79 
m2 v objektu bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, 
postaveném na pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1979/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana M.a 
paní A.S. za kupní cenu ve výši 168.215,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase 
obvyklá“ 

se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 218/106 (garáže) o 
výměře 19,79 m2 v objektu bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, 
postaveném na pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického 
podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1979/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. Mgr. I.S. za kupní cenu ve výši 168.215,-Kč (tj. 8.500,-
Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá“. 

 

55/2/9/2010 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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                 
z vlastnictví statutárního města Přerova  do vlastnictví J.S. za kupní cenu ve výši  5 571,- Kč – cena v 
místě a čase obvyklá. 

 

56/2/9/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - 18 nebytových jednotek (garáží) v objektu bytový dům č.p. 
217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném 
na pozemku p.č. st. 330 v k.ú. Vinary u Přerova (Za humny 3, 5, 7) 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu jeho 
usnesení č.1083/32/3/2010 bod 6 z 32.zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6.9.2010 
tak, že text: „Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný převod  nebytové jednotky č. 217/106 
(garáže) o výměře 19,66 m2 v objektu bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov 
XI-Vinary, postaveném na pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1966/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Ing. J. a paní 
Ing. A.S. za kupní cenu ve výši 167.110,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá“ 
se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný převod  nebytové jednotky č. 
217/106 (garáže) o výměře 19,66 m2 v objektu bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce 
Přerov XI-Vinary, postaveném na pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 
1966/235511 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. J.S. za kupní cenu ve výši 
167.110,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá“. 

 

57/2/9/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
úplatný převod (doprodej) bytové jednotky č. 240/72 v objektu             
k bydlení č.p. 240, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
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pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov – prodloužení termínu pro úhradu 
kupní ceny 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nový termín 
pro realizaci úplatného převodu (doprodeje) bytové jednotky č. 240/72 v objektu k bydlení č.p. 240, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 488.978,- 
Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov  ve výši 
5672/517135 za cenu 6.790,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 495.768,- Kč, 
dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % 
ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajících nájemců, manželů B.a Z.Ch.        
z původního termínu do 31.10.2010 na nový termín do  30.4.2011. 

 

58/2/9/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 430/34 v objektu k bydlení č.p. 430, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4394/49       
v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na prodloužení termínu pro úhradu 
kupní ceny 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit uzavření dodatku smlouvy               

o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný převod bytové 
jednotky č. 430/34 v objektu k bydlení č.p. 430, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 4394/49 v k.ú. Přerov (Za Mlýnem 3), včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 5202/227377 za cenu ve 
výši 30 % znaleckého posudku, tj. 176.181,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném 
pozemku p.č. 4394/49 v k.ú. Přerov ve výši 5202/227377 za cenu 5.365,- Kč, včetně doplatku 
ke kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 1.600,- Kč, t.j. převod 
uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 
183.146,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu 
Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemkyně, paní B.M.      
z původního termínu do 9.9.2010 na nový termín do 31.5.2011. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odstoupení Statutárního města Přerova 

od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 430/34 v objektu k bydlení č.p. 430, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4394/49 v k.ú. Přerov (Za Mlýnem 
3), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu       
k bydlení ve výši 5202/227377 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 176.181,- Kč a 
spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 4394/49 v k.ú. Přerov ve výši 
5202/227377 za cenu 5.365,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy            
v objektu k bydlení ve výši 1.600,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 183.146,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 
Sb. v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007         
v platném znění, do vlastnictví nájemkyně, paní B.M.z důvodu neuhrazení kupní ceny ve výši 
183.146,- Kč v termínu do 9.9.2010. 

 

59/2/9/2010 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části  pozemku p.č. 2185/2  v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 19.6.2008 na část  pozemku p.č. 2185/2 ostatní plocha o výměře 50 m2           
v  k.ú. Přerov uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem  a  paní  Yvonou 
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Kocfeldovou, místem podnikání Přerov I – Město, Velká Dlážka 2802/28,  IČ 63707802, jako 
nájemcem, ke dni 30.11.2010. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.12.2010 
 

60/2/9/2010 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 uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor 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 mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a K.M. jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Výše nájemného bude činit 2.858,-Kč/rok (100,-Kč/m2/rok). Účelem nájmu bude využití 
prostoru pro uskladnění osobních věcí. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.12.2010 
 

61/2/9/2010 Nájem nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerova - 
nebytového prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném     
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti č. 36 o výměře 9,4 m2  mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a Barborou Adamcovou, místem podnikání Přerov I-Město, Želatovská 551/38, 
IČ 74866788, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Výše nájemného bude činit 9.400,-Kč/rok (1.000,-Kč/m2/rok).  Účelem nájmu je využívání prostor      
k provozování kosmetického a vizážistického poradenství.  

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.12.2010 
 

62/2/9/2010 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 schvaluje uzavření nájemní smlouvy 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 mezi 
statutárním městem Přerovem a Bytovým družstvem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, nábř. PFB 
3119/10, IČ 26789388, jako pronajímateli a manželi Ing. S.B. a Ing. E.B. jako nájemci. Účelem nájmu  
bude zřízení prodejny. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, od 1.12.2010    do 30.11.2024. Nájemné 
(cena nájmu) za užívání výše uvedeného nebytového prostoru výlučně nájemcem je konstruováno v 
souladu s modelem financování investičního záměru a pořízení  polyfunkčního bytového domu tak, že 
výše ročního nájemného bude stanovena jako součet nákladů spojených se splácením hypotečního 
úvěru (splátka úroku, jistiny po zdanění a daň), náklady spojené se zajištěním správy, běžných oprav a 
údržby polyfunkčního bytového domu, pojištění nemovitostí, daně z nemovitostí a podílu na daňových 
odpisech. Roční výše nájemného bude stanovena dle výše uvedeného způsobu jednotlivými dodatky k 
této smlouvě.Nájem od 1.12.2010 je stanoven ve výši 12.278,-Kč/měsíc.     
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Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.12.2010 
 

63/2/9/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku  statutárního města Přerova -  části 
pozemku p.č. 5747/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na část pozemku p.č.  5747/1 
orná půda   o výměře   424 m2 v  k.ú.  Přerov mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem 
a Milanem Večerkou, místem podnikání  Přerov I-Město,  Jižní čtvrť IV/8, IČ 62298534,  jako 
nájemcem. 
Účelem nájmu bude  užívání pozemku k dočasnému provozování autobazaru.  
Nájemné bude činit 92,50 Kč/m2/rok,  bez DPH, tj. 47 064,- Kč/rok  bez DPH - dle návrhu žadatele  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.1.2011 
 

64/2/9/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku  statutárního města – části pozemku 
p.č. 6667/1 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 6667/1 trvalý travní porost    

o  výměře 320 m2 v k.ú.Přerov vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 23.8.2000          
ve znění dodatku č.1 ze dne 28.3.2001 a dodatku č. 2 ze dne 10.12.2003 mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a R.H. jako nájemcem k 31.12.2010. 

 
2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 6667/1 trvalý travní porost   

o  výměře 320 m2 v k.ú. Přerov vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 10.11.1997       
ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.12.1997, dodatku č. 2 ze dne 28.3.2001 a dodatku č. 3 ze dne 
10.12.2003 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a A.S. jako nájemcem k 
31.12.2010. 

 
3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 6667/1 o výměře     

640 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.12.2010 

 

65/2/9/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 1299 a p.č. 1300 , oba v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu pozemku p.č. 1299 ost. plocha o výměře 133 m2 

a pozemku p.č. 1300 ost. plocha o výměře 2933 m2 , oba v k.ú. Henčlov, vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 4.2.2010 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem  a  
Moravskými pískovnami a lomy, s.r.o., IČ 48399752, se sídlem  753 64 Bělotín 168, jako 
nájemcem k 31.12.2010. 
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem pozemku p.č. 1299 ost. plocha o výměře 
133 m2 a pozemku p.č. 1300 ost. plocha o výměře 2933 m2 , oba v k.ú. Henčlov. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.12.2010 

 
 

66/2/9/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 426/6 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy uzavřené dne 11.6.1997, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001 a dodatku č. 2 ze 
dne 30.12.2003 mezi statutárním městem Přerov a manž. J.a Z.D. na nájem části pozemku p.č. 426/6 o 
výměře 157 m2 v k.ú. Předmostí. Nájemní vztah bude ukončen ke dni 31.12.2010. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.12.2010 
 

67/2/9/2010 Nájem a úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 404, p.č. 406, p.č. 616 a pozemku p.č. 609 
vše  v k.ú. Žeravice 

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

dne 7.5.2008 mezi statutárním městem Přerov a panem R. na nájem částí pozemků p.č. 404 
trvalý travní porost o výměře 30 m2, části pozemku p.č. 406 ost.pl. o výměře 100 m2,  části 
pozemku p.č. 616 lesní pozemek o výměře  45 m2 a pozemku p.č. 609 zahrada o výměře 27 m2 
vše v k.ú. Žeravice. Nájemní vztah bude ukončen ke dni 31.12.2010. 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemků p.č. 404 trvalý 
travní porost o výměře 30 m2, části pozemku p.č. 406 ost.pl. o výměře 100 m2,  části pozemku 
p.č. 616 lesní pozemek o výměře  45 m2 a pozemku p.č. 609 zahrada o výměře 27 m2 vše        
v k.ú. Žeravice. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.12.2010 

 

68/2/9/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 207/2 v k.ú. Vinary u Př. 

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

dne 24.3.2004 mezi statutárním městem Přerov a panem K.D. na nájem části pozemku p.č. 
207/2 o výměře 234 m2 v k.ú. Vinary u Př.  Nájemní vztah bude ukončen ke dni 31.12.2010. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 207/2 o výměře      

234 m2 v k.ú. Vinary u Př. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.12.2010 
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69/2/9/2010 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 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi statutárním městem Přerov a 
panem Františkem Kornelem, místem podnikání Partyzánská 324, Bochoř, IČ: 46584994,              
DIČ: CZ520709354, jejímž předmětem bude 
• úplatné přenechání 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 (nájem) 
statutárním městem Přerov do užívání panu Františku Kornelovi, 

• bezúplatné přenechání nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
740/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 296 m2  v k.ú. Přerov (výpůjčka) statutárním městem 
Přerov do užívání panu Františku Kornelovi. 

Výše uvedená smlouva se sjednává na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného 
za užívání budovy č.p. 1573, příslušné k části obce Přerov I - Město, stojící na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov bude činit po dobu trvání kalendářního měsíce, ve kterém dojde k uzavření smlouvy a šesti 
bezprostředně následujících kalendářních měsíců 1.000,- Kč měsíčně navýšených o DPH v platné sazbě;  
od sedmého kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém dojde       
k uzavření smlouvy, bude výše nájemného činit 589.000,- Kč/rok (tj. 49.083,4 Kč/měsíc) navýšených         
o DPH v platné sazbě. Účelem smlouvy bude provoz ubytovny. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 2.2.2011 
 

70/2/9/2010 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p.2883, 
příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č.3161/4 v  k.ú. 
Přerov. 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v  objektu  
občanské   vybavenosti   č.p.2883,    příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.3161/4, 
U Bečvy 2 v k.ú. Přerov o výměře 110,1 m2 do podnájmu pro společnost Televize Přerov s.r.o., bez 
uvedení sídla a IČ, když nájemcem nebytových prostor je Kabelová televize Přerov a.s., se sídlem 
Přerov I-Město, U Bečvy 2, IČ 47672099. Účelem podnájmu bude využití prostor k vysílání 
přerovského infokanálu. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.12.2010 
 

71/2/9/2010 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 5825/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č.5825/1 
ost. plocha o výměře 460 m2  mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a Střední školou 
technickou, Přerov, IČ 19013833 se sídlem Přerov I-Město Kouřílkova 8, jako vypůjčitelem.  
Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní  lhůtou 3 měsíce. 
Účelem výpůjčky bude využití pozemku jako příjezdové komunikace  do areálu pracoviště Střední 
školy technické Přerov. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.1.2011 
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72/2/9/2010 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 317/1 v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 317/1 
ost.pl. o výměře 470 m2 v k.ú. Čekyně. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako 
půjčitelem) a panem J.O. (jako vypůjčitelem), na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem 
výpůjčky je údržba pozemku, zejm. sečení trávy. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 28.2.2011 
 

73/2/9/2010 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 6322/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné  a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425,  jako budoucím  
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení kabelového vedení  VN ,  spojené s právem 
přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemku v majetku statutárního města 
Přerova p.č. 6322/1 ost. plocha 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. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.1.2011 
 

74/2/9/2010 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 4934 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné  a Teplo Přerov a.s., se sídlem Blahoslavova 7, 750 00  Přerov, IČ 25391453 jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
     Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení podzemní horkovodní přípojky,  spojené s 
právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemku v majetku 
statutárního města Přerova p.č. 4934 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. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 
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Termín: 31.1.2011 
 

75/2/9/2010 Zřízení věcného břemene  na pozemcích  v majetku  statutárního 
města Přerova  - p.č. 1583/1, p.č. 5371/2, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, 
p.č. 5734/1, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  mezi 
statutárním městem Přerovem, jako  povinným z věcného břemene na straně jedné  a Vodovody a 
kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 483/21, 750 02 Přerov, IČ 47674521 jako oprávněným z 
věcného břemene na straně druhé. 
           Předmětem smlouvy bude  právo umístit  a provozovat podzemní vodovodní a kanalizační 
vedení na pozemcích p.č. 1583/1 orná půda, p.č. 5371/2 ost. plocha, p.č. 5729 ost. plocha, p.č. 5730 
ost. plocha, p.č.5731 ost. plocha, p.č. 5734/1 ost. plocha , vše v  k.ú. Přerov, které jsou v majetku 
statutárního města Přerova a  s tím spojené omezení, spočívající  v povinnosti  strpět  a umožnit 
budoucímu oprávněnému  a jím pověřeným třetím osobám  přístup a příjezd na tyto nemovitosti, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního 
vodovodního a kanalizační vedení v rozsahu dle geometrického plánu č. 5238-153_02/2010. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku č. 1832/80/10/2010  ve výši 82.630,-Kč za zřízení věcného břemene, 
navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí . 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.1.2011 
 

76/2/9/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku  ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - bytovém domě č.p. 3119 příslušném        
k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č.225 zast. plocha a nádvoří 
v k.ú.  k.ú. Přerov.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem  a Bytovým družstvem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, 
nábřeží PFB 3119/10, IČ 26789388, jako budoucím povinným  z věcného břemene a společností 
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 odpovídajícího právu oprávněného           
z věcného břemene uložit a provozovat  horkovodní přípojku  a právu přístupu a příjezdu pro provoz, 
opravy a odstranění přípojky přes bytový dům č.p. 3119 příslušný k části obce Přerov I-Město           
na pozemku p.č.  225   v k.ú. Přerov.   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 situační 
plán, kterým bude stanoven rozsah věcného břemene 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. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.1.2011 
 

77/2/9/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 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 budoucím povinným z věcného břemene) vlastníkem pozemku p.č. 30/7 ost. pl. v k.ú. Předmostí 
a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 847/8, IČ:  27232425 (jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku (navýšenou o 
příslušnou sazbu DPH).  
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 90 dnů od doložení geometrického plánu 
potvrzeného Katastrálním úřadem s vyznačením rozsahu věcného břemene včetně ochranného pásma a 
znaleckého posudku povinnému z věcného břemene.Oprávněný z věcného břemene uhradí náklady 
spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 28.2.2011 
 

78/2/9/2010 Vzdání se předkupního práva statutárního města Přerova podle ust.    
§ 101 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k částem 
pozemku p.č. 356/2 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se 
předkupního práva statutárního města Přerova podle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,            
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k částem 
pozemku p.č. 356/2 (orná půda) v k.ú. Újezdec u Přerova, označeným geometrickým plánem č. 458-
3484/2008 ze dne 12.6.2009 jako a díl „e“ o výměře 12 m2 a díl „k“ o výměře 59 m2, které jsou         
ve vlastnictví České republiky a správě Pozemkového fondu České republiky, IČ 45797072, se sídlem 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3. 

 

79/2/9/2010 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 jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek do výběrového  
řízení na 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) 
 
ve složení: předseda Ing. Jarmila Havlíčková 
                   člen  p. Čestmír Hlavinka 
                   člen         p. Dana Dobyšková 
                   člen         Ing. Vladimír Čajka 
                   člen          Ing. Jiří Lajtoch 
       organizační pracovník  - Miloslav Dohnal 

 

80/2/9/2010 Pověření odboru majetku zajištěním investiční akce 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním investiční akce 

„Odvodnění účelové komunikace, k.ú. Veselíčko - p.č. 1137/3, lokalita U Topolu a odvodnění 
účelové komunikace, k.ú. Veselíčko – p.č. 1671, lokalita Lukavec“, a to za podmínky 
finančního zajištění této investice, 

 



 31 

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na investiční akci „Odvodnění účelové komunikace, k.ú. 
Veselíčko - p.č. 1137/3, lokalita U Topolu a odvodnění účelové komunikace, k.ú. Veselíčko – 
p.č. 1671, lokalita Lukavec“ se společností SISKO Přerov, s.r.o. se sídlem Velká Dlážka 8, 
Přerov, IČ : 47155558 za nabídkovou cenu 677.274,- Kč včetně DPH. 

Odpovídá: Ing. V. ČAJKA 

Termín: po dořešení rozpočtového opatření 

 

81/2/9/2010 Darování movité věci 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 schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi příspěvkovou 
organizací Kulturní a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, Kratochvílova 
359/30, jako dárcem a statutárním městem Přerov jako obdarovaným, jejímž předmětem bude movitý 
majetek - elektrická pračka inv.č. 02-00192. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.1.2011 
 

82/2/9/2010 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví příspěvkové organizace 
Kulturní a informa ční služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem 
Přerov, Kratochvílova 359/30, do vlastnictví statutárního města 
Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movitých věcí uvedených v důvodové 
zprávě z vlastnictví příspěvkové organizací Kulturní a informační služby města Přerova, IČ 45180512, 
se sídlem Přerov, Kratochvílova 359/30, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní 
cenu ve výši 35.112,-Kč včetně DPH. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.1.2011 
 

83/2/10/2010 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatky ke zřizovacím listinám níže 

uvedených příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem 
 
- Domovní správa města Přerova, IČ: 47184728, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 

Blahoslavova 3 
- Sociální služby města Přerova, p.o., IČ: 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 

Kabelíkova 14a 
- Kulturní a informační služby města Přerova, IČ: 45180512, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 

Kratochvílova 30 
- základní školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
- mateřské školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
- zařízení školního stravování dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
- Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, IČ: 70887616, se sídlem Přerov, Přerov 

I-Město, Žerotínovo nám. 36. 
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Znění dodatků ke zřizovacím listinám těchto příspěvkových organizací je přílohou č. 2 důvodové 
zprávy. 
 
2. mění usnesení Rady města Přerova č. 2940/74/4/2009 ze 74. schůze Rady města Přerova 

konané dne 21.10.2009 tak, že se na konci doplňuje bod 7. následujícího znění: 
 
„7.  rozhodla o tom, že příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem nejsou 
oprávněny uzavírat samostatně nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a smlouvy o bezúplatném 
přenechání svěřeného nemovitého a movitého majetku a nebytových prostor podle bodu 5 usnesení, 
pokud jde o nemovitý nebo movitý majetek pořízený zcela nebo zčásti z prostředků veřejných rozpočtů 
odlišných od rozpočtu zřizovatele, nestanoví-li zřizovatel jinak.“. 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení Zastupitelstva města Přerova    

č. 1100/32/3/2010 bod 2 z 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6.9.2010. 
 

84/2/10/2010 Podání odvolání ve věci vedené u Okresního soudu v Přerově pod č.j.: 
16 C 169/2009 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru právnímu Magistrátu města Přerova podat              
v zákonné lhůtě odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Přerově, sp. zn.: 16 C 169/2009 - 107, 
vyhotovenému dne 21. října 2010 v právní věci vedené u Okresního soudu v Přerově pod č.j.: 16 C 
169/2009. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.12.2010 
 

85/2/10/2010 Veřejná zakázka na dodavatele služeb v rámci projektu "Zvýšení 
kvality řízení na magistrátu města Přerova" - schválení zadávacího 
řízení 

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

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

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

  Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. solit project, s.r.o. 25146131 
2. Processes a.s. 26442540 
3. Deloitte BPO a.s. 27160831 

4. TAYLLOR & COX s.r.o. 27902587 
5. Centire Czech s.r.o. 27945197 
6. Grantika České spořitelny a.s. 25597001 

 
4. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a 

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

Bc. Václav Zatloukal Michal Zácha, DiS. 
Ing. Jiří Bakalík Mgr. Vlasta Vičanová 
RNDr. Pavel Juliš Ing. Pavel Chroust 
 

 

86/2/10/2010 Nařízení Statutárního města Přerova o stání silničních motorových 
vozidel na vymezených místních komunikacích 

Rada města Přerova po projednání vydává Nařízení Statutárního města Přerova, č. …./2010, o stání 
silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve znění dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy. 

 

87/2/10/2010 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených Statutárním městem Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ve smyslu § 134 zákoníku 
práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Přerov v rozsahu, uvedeném 
v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 

88/2/10/2010 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2011 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova , aby stanovilo ve 
smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Přerova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru 
paušální částku, která přísluší v roce 2011 jako náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich 
funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce v rozsahu a za podmínek uvedených               
v důvodové zprávě. 

 

89/2/10/2010 Návrh na stanovení výše měsíčních odměn a dne, od kterého bude 
poskytována odměna neuvolněným členů Zastupitelstva města 
Přerova. Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění 
předsedům osadních výborů a členům výborů, kteří nejsou členy 
zastupitelstva a dne, od kterého jim bude poskytováno peněžité plnění 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu § 72 a  § 84 odst. 2 písmeno n) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) 
měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova v rozsahu uvedeném v 
důvodové zprávě. V případě souběhu výkonu funkcí ve výši souhrnu schválených odměn pro 
jednotlivé funkce za podmínek, uvedených v důvodové zprávě. 

 
2.  doporučuje Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu § 77 odst. 2 zákona o obcích 

pro poskytování měsíční odměny neuvolněným zastupitelům den, uvedený v důvodové zprávě 
u jednotlivých funkcí. 
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3. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit ve smyslu § 84 odst. 2 písm. u) zákona o 

obcích poskytování měsíčních peněžitých plnění předsedům osadních výborů a členům 
výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě a stanovit 
den, uvedený v důvodové zprávě pro poskytování peněžitých plnění. 

 

90/2/10/2010 Zřízení osadních výborů 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zřídit v souladu s § 84, odst. 2, písm. l)  a         

§ 120, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
ve všech místních částech města Přerova osadní výbory, 

 
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit počet členů osadních výborů               

v místních částech Lověšice, Henčlov, Žeravice, Penčice, Újezdec, Lýsky, Dluhonice, 
Popovice, Kozlovice, Čekyně, Vinary na 5, počet členů osadního výboru v Předmostí na 7 
členů, 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit Kanceláři primátora personálně 

zabezpečit volbu předsedů a členů osadních výborů. 

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ 

Termín: 14.2.2011 

 

91/2/10/2010 Pořízení 35 ks pracovních notebooků pro členy Zastupitelstva města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na pořízení 35 ks pracovních 

notebooků pro členy Zastupitelstva města Přerova, 
2. schvaluje jmenování členů a náhradníků hodnotitelské komise pro tuto veřejnou zakázku, 
 
3. ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova připravit na 3. schůzi Rady města Přerova, 

konanou dne 20.12.2010, předlohu s návrhem kupní smlouvy v rozsahu zadávací dokumentace 
na pořízení 35 ks pracovních notebooků pro zastupitele města Přerova. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 20.12.2010 

 
 
V Přerově dne 29. 11. 2010 
 

                     Ing. Jiří Lajtoch 
                        primátor města Přerova 

 
 

 
 
 

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
                                                    členka Rady města Přerova 


