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USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Přerova konané dne 16. března 2011 

 

328/7/1/2011 Program 7. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 7. schůze Rady města Přerova konané dne 16. března 2011, 
 
2. schvaluje Mgr. Josefa Kulíška ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze Rady města Přerova. 

 

329/7/2/2011 Rámcový program činnosti Komisí Rady města Přerova na volební 
období 2010-2014 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí předložený Rámcový program činnosti  na volební 
období 2010-2014 komisí Rady města Přerova dle příloh důvodové zprávy: 
- Komise pro výchovu, vzdělávání a sport 
- Komise Redakční rady Přerovských listů 
- Komise rozvojové a investiční 
- Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti 
 

 

330/7/3/2011 IPRM Přerov-Jih - monitorovací zpráva č.2 

Rada města Přerova po projednání schvaluje monitorovací zprávu č.2 o postupu realizace IPRM 
Přerov-Jih, dle důvodové zprávy. 

 

331/7/3/2011 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání 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. 24 088,50 Kč manželům V. a 
L.M. na  vybudování domovní čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 34  v  k.ú. Dluhonice  
pro novostavbu rodinného domu v ulici U hřiště. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 15.5.2011 
 

332/7/3/2011 Jižní předpolí Tyršova mostu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo a smlouvy 
mandátní o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro 
akci Jižní předpolí Tyršova mostu mezi statutárním městem Přerovem a firmou EPROJEKT s. r. o., 
Na Hrázi 781/15, Přerov, IČ: 62361457. Změna se týká pouze termínu plnění. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.3.2011 
 

__________________________________________________________________________________ 
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333/7/3/2011 Smíšená stezka do místní části Přerov V - Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor rozvoje zadáním zpracování projektové 
dokumentace smíšené stezky do místní části Přerov V - Dluhonice dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.3.2011 
 

334/7/3/2011 Dodávka příslušenství k mobilní čerpací stanice pro HZS Přerov  – 
schválení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Přerovem a společností SIGMA Výzkumný                   

a vývojový ústav, s.r.o., Jana Sigmunda č. 79, 783 50 Lutín, na dodání příslušenství a úpravu                         
k mobilní čerpací stanice SIGMA 20-600-K pro účely a potřeby JSDH Přerov a HZS Přerov, 

 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 8115 11 Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

117 087,7 + 376,0 117 463,7 

 
             
Výdajová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtov

é opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 5512 5 Investiční akce (org. 500204 – 
 Velkokapacitní čerpadlo SIGMA MČS 600) 

1 200,0 + 376,0  1 576,0 

 6122   Stroje, přístroje a zařízení  + 376,0   
 

 

335/7/4/2011 Akcie - dědictví po zemřelém 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod 39 ks akcií společnosti Přerovské 

strojírny, a. s., CS 0005003250, a 40 ks akcií společnosti ČEZ, a. s., CZ 0005112300,                 
z majetkového účtu zemřelého Josefa Kubise na majetkový účet statutárního města Přerova. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.9.2011 

2. schvaluje uzavření Komisionářské smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako klientem 
a  Fio bankou, a. s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1, IČ 61858374, jako obchodníkem s 
cennými papíry za podmínky schválení převodu akcií dle bodu 1) návrhu na usnesení 
Zastupitelstvem města Přerova. 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
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336/7/4/2011 Akcie společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o převodu cenných papírů mezi statutárním městem Přerov, jako 
budoucím kupujícím a obcí Žákovice, se sídlem Žákovice 41, PSČ 753 54, Žákovice, IČ 00600890, 
jako budoucím prodávajícím, jejímž předmětem je úplatný převod 4 245 ks kmenových akcií na jméno 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, z majetku obce Žákovice do majetku 
statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 120 Kč/1 akcie. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.9.2011 
 

337/7/4/2011 Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces  

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

městem Přerov a rozpočtový proces ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 
 
2. ukládá odboru finančnímu, odboru kontroly a odboru školství, mládeže a tělovýchovy vydat k 

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

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, O. SEDLÁČKOVÁ, Ing. A. KLEMENTOVÁ 

Termín: 31.3.2011 

3. ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov postupovat 
dle Metodického pokynu – příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené statutárním 
městem Přerov a rozpočtový proces, a to již za období 1. mezitímní závěrky zpracované ke dni 
31.03.2011. 

Odpovídá: ředitelé organizací 

Termín: 31.3.2011 

 

338/7/4/2011 Rozpočtové opatření č. 4 

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

závazného ukazatele dle přílohy č. 4. 
 

339/7/5/2011 Gymnastická hala při Základní škole Přerov, U tenisu 4 – provozní 
záležitosti 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje doplnění odpisového plánu pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 

Přerovem  
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- v odpisové skupině 3 - doba odpisování 10 let – položka: ochranné polstrování stěn (molitan, 
koženka), 
- v odpisové skupině 5 - doba odpisování 20 let – položka: tělocvičné nářadí (kůň, bradla, 
hrazda apod.), položka: pružná gymnastická podlaha včetně koberce, 
 
2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce gymnastické haly při Základní škole Přerov, U tenisu 

4. Smlouva bude uzavřena mezi příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, U tenisu 4 
(jako půjčitelem) a občanským sdružením Klub sportovní gymnastiky SK Přerov,                 
IČ: 71205365, se sídlem Přerov, Přerov XI - Vinary 57 (jako vypůjčitelem). Smlouva              
o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou, v hodinovém rozsahu dle dohody smluvních 
stran, s výpovědní lhůtou 3 měsíce bez udání důvodu, za účelem provozování sportovní 
činnosti. Vypůjčitel bude hradit půjčiteli náklady spojené s užíváním této haly ve výpůjčce v 
plné výši. Součástí smlouvy bude ustanovení, že užívání haly vypůjčitelem nesmí být na úkor 
hlavní činnosti půjčitele, žáci školy budou přednostně halu užívat v rámci výuky tělesné 
výchovy, 

 
3. schvaluje použití provozního příspěvku Základní školy Přerov, U tenisu 4 na financování 

odměny zaměstnance školy za úkony spojené s  užíváním gymnastické haly a jejího vybavení 
pro období 4 -12/2011 v rozsahu dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.3.2011 

 

340/7/6/2011 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 47 v domě zvláštního určení - domě s 

pečovatelskou službou č.p. 748 v Přerově, Trávník č.o.1, s panem M.P.,  
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 v domě  č.p. 2148   Přerově, Denisova č.o.6, 

s paní B.B.,  
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.2 v domě č.p. 1946 v Přerově,  

Kojetínská č.o. 38, s panem J.Ch., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.3 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská č.o. 36, s paní S.S., 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.2 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská č.o. 36, s paní L.Ř. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 5.5.2011 

 

341/7/6/2011 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Přerov, Tovačovská 1259 s panem J.H.       

na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení 
na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou za podmínky přihlášení 
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všech osob žijících v bytě na služby na DSMP a za podmínky postupného splácení poplatků z 
prodlení, resp. jejich neprominutých částí. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Přerově, Husova 15 s panem M.G. na dobu 

určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu 
určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Jižní čtvrť III/10 s paní M.H.       

na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení 
na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Na hrázi 26 s paní S.L.                 

za obvyklých podmínek. 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 v Přerově, gen. Štefánika 4 s panem Z.V.    

za obvyklých podmínek. 
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Denisova 6 s paní I.T.                  

za obvyklých podmínek. 
 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Husova 15 s paní Ž.Č.                  

za obvyklých podmínek. 
 
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 v Přerově, Kojetínská 1827 s paní J.M.       

za obvyklých podmínek. 
 
9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Kojetínská 1827 s paní L.M.        

za obvyklých podmínek. 
 
10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Kojetínská 1830 s I.H.                 

za obvyklých podmínek. 
 
11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Husova 7 s paní J.Ž. za obvyklých 

podmínek. 
 
12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 v Přerově, Jižní čtvrť II/13 s paní P.H.        

za obvyklých podmínek. 
 
13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 v Přerově, Jižní čtvrť II/13 s paní O.P.         

za obvyklých podmínek. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 16.5.2011 

 

342/7/6/2011 Dohoda o spolupráci 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi statutárním městem 
Přerov a Odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády (Agentura), dle 
důvodové zprávy. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 30.6.2011 
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343/7/6/2011 Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby mezi statutárním 

městem Přerov a Základní školou Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Želatovská 8, IČ 49558862, jako poskytovatelem veřejné služby. 

 
2. schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby mezi statutárním 

městem Přerov a Základní školou Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Za 
mlýnem 1, IČ 47858311, jako poskytovatelem veřejné služby. 

 
3. schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby mezi statutárním 

městem Přerov a Základní školou Přerov, Svisle 13, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Svisle 
13, IČ 47858052, jako poskytovatelem veřejné služby. 

 
4. schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby mezi statutárním 

městem Přerov a Sportovním klubem Přerov, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, IČ 00533963, 
jako poskytovatelem veřejné služby. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 10.4.2011 

 

344/7/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č.1252/8 v k.ú. Přerov  

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

dne 17.10.2002 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a manželi K.a S.Z. 
(jako nájemci) na nájem pozemku p.č. 1252/8 o výměře 17 m2 v k.ú. Přerov.  Nájemní vztah 
bude ukončen ke dni  31.5.2011. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem pozemku p.č. 1252/8 o výměře 17 m2      

v k.ú. Přerov. 
 

345/7/7/2011 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 3445/2, p.č. 4957/3, částí pozemků p.č. 3345/1, 
p.č. 3445/3, p.č. 3445/4, p.č. 4933, p.č. 4957/2, p.č. 4957/3, p.č. 4957/5, 
p.č. 5084, p.č. 5085, p.č. 6965/2, vše v k.ú. Přerov, bezúplatný převod 
do majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 4957/1 v 
k.ú. Přerov - revokace usnesení  a schválení nového záměru                                                                                                                                             

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 

1152/33/3/2010 přijaté na 33. zasedání konaném dne 4.10.2010. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.6.2011 

2. schvaluje  



 7 

- záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 3445/2, p.č. 4957/23, částí pozemků p.č. 3445/1, 
p.č. 3445/3, p.č. 3445/4, p.č. 4933, p.č. 4957/2, p.č. 4957/3, p.č. 4957/5, p.č. 5084, p.č.5085, 
p.č. 6965/2, dle GP č. 3856-276/2007 označených jako pozemky p.č. 3445/2, ost. plocha o 
výměře 362 m2, p.č. 4933/11, ost. plocha o výměře 65 m2, p.č. 4957/23, ost. plocha o výměře 
846 m2, p.č. 4957/28, ost. plocha o výměře 193 m2, p.č. 4957/39, ost. plocha o výměře 65 m2, 
p.č. 5084/13, ost. plocha o výměře 3 601 m2, p.č. 5084/24, ost. plocha o výměře 20 m2, vše v 
k.ú. Přerov. 

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

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.6.2011 

 

346/7/7/2011 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města 
Přerova – 18 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 22517, č.p. 
2516 a č.p. 2515, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemcích p.č. 5745/24, p.č. 2745/25 a p.č. 5745/26 vše v k.ú. Přerov ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců 
za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku       
z vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových 
prostor dle zákona č. 72/1994 Sb ve znění pozdějších předpisů) v platném znění na realizaci záměru 
úplatného převodu 18 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2517, č.p. 2516 a č.p. 2515, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/24, p.č. 5745/25 a p.č. 
2745/26 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/1, 2, 3) a spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2517, č.p. 2516, č.p. 2515 a pozemků p.č. 5745/24, p.č. 5745/25 a p.č. 2745/26 
vše v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního 
města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního 
předpisu č. 25/2007 v platném znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek dosahuje 
výše 57,1 %, přičemž do prodeje bytových jednotek stávajícím nájemcům bude započítán i prodej 4 
volných bytů, neobsazených nájemci, čímž bude dosaženo zájmu ve výši 66,6 %. Převod bytových 
jednotek do vlastnictví nájemců tak bude svázán a realizován souběžně s prodejem volných bytových 
jednotek v aukci. Vklad kupních smluv do katastru nemovitostí bude realizován po uzavření a 
uhrazení minimálně 60% kupních smluv, což představuje celkem 11 bytových jednotek z celkového 
počtu 18 bytů v tomto objektu bydlení. 

 

347/7/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí 
ve vlastnictví  statutárního města Přerova částí pozemku p.č. 151, p.č. 
152, p.č. 157, p.č. 162  a  p.č. 163 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  částí pozemků p.č.151 o výměře 

146 m2, p.č. 152 o výměře 410 m2, p.č.157 o výměře 100 m2, p.č.151 o výměře 36 m2 vše  v 
k.ú. Kozlovice u Přerova  dle geometrického plánu č.  546-101/2007  ze dne 25.6.2007  
vyhotoveného  firmou Geokam  Přerov  s.r.o. označených  jako pozemek  p.č. 152/7 o výměře 
656 m2 a pozemek p.č. 151 o výměře 36 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova a vyhlášení 
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výběrového řízení na úplatný převod těchto pozemků za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  částí pozemků p.č.162 o výměře 

143 m2, p.č. 163 o výměře 75 m2, p.č.157 o výměře 487 m2 a p.č. 152 o výměře  19 m2, vše  v 
k.ú. Kozlovice u Přerova  dle geometrického plánu č.  546-101/2007  ze dne 25.6.2007  
vyhotoveného  firmou Geokam  Přerov  s.r.o. označených  jako pozemek  p.č. 157/6 orná půda 
o výměře 723 m2  v k.ú. Kozlovice u Přerova a vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod 
tohoto pozemku za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 
Výběrové řízení bude zveřejněno  na úřední desce Magistrátu města Přerova po dobu 30 dnů, 
jedenkrát v tisku  Sedmička Přerov-Hranice,  v Přerovských listech a na internetových stránkách 
statutárního  města Přerova. 

 

348/7/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do vlastnictví statutárního města  Přerova – 4 bytových  jednotek         
v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, na 
pozemku p.č. 3082/3 v k.ú. Přerov (Bayerova 5) 

Rada města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č. 246/5/7/2011 ze dne 2.2.2011, kterým 
podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
4 bezbariérových bytových jednotek  (byt „A“, „B1“, „B2“, „B3“) situovaných v 1.NP včetně 
příslušenství v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
3082/3 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Bayerova 5) včetně jejich příslušných spoluvlastnických podílů 
na společných částech budovy a pozemku z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem Přerov I-
Město, nám. T.G.M. 223/12, IČ 42866669 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

349/7/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 430/34 v objektu     
k bydlení č.p. 430, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemku p.č. 4394/49 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.      
v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení      
č. 1020/30/3//2010, schválené na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 14.6.2010, kterým  
 
„schválilo úplatný převod 40 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 430, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4394/49 v k.ú. Přerov (Za Mlýnem 3)                           
a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 430 a pozemku p.č. 4394/49   
o výměře 378 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú.  Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových 
jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových 
jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy“   
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 430/34, kdy se 
původní znění přílohy: 
 
 
 
jednotka  nájemce velikost podílu Cena jednotky 

-A/ ve výši 30% 
Cena 
pozemku 

Hodnota 
oprav přísl. 

Kupní cena  
celkem 
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-B/ ve výší 45% ve  
výši 30% 

k jednotce -dle varianty A/ 
-dle varianty B/ 

430/34 2+1 M.B. 5202/227377 176.181 Kč 
264.272 Kč 

5.365 Kč 1.600 Kč 183.146 Kč 
271.237 Kč 

 
nahrazuje zněním: 
 
jednotka  nájemce velikost podílu Cena jednotky 

-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výší 45% 

Cena 
pozemku 
ve  
výši 30% 

Hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce 

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

430/34 2+1 Š.L. 5202/227377 176.181 Kč 
264.272 Kč 

5.365 Kč 1.600 Kč 183.146 Kč 
271.237 Kč 

 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 430/34 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 

 

350/7/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2489, 2490, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 5734/12 a p.č. 5734/13 vše 
v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do 
vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007                
v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2489, 2490, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, postaveném na pozemcích p.č. 5734/12 a p.č. 5734/13 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/27, 26) a 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2489, 2490,  a pozemcích p.č. 
5734/12 o výměře 150 m², p.č. 5734/13 o výměře 163 m², vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města 
Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu 
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění, kdy z celkového počtu 13 bytových jednotek byly ve 
dvouměsíční nabídkové lhůtě uzavřeny smlouvy o převodu vlastnictví bytů s 9 nájemci, což 
představuje zájem nájemců ve výši 69,92 %. 

 

351/7/7/2011 Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova 
- p.č. 357/3, 1003/2 a 1003/3 v k.ú. Újezdec u Přerova  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, které jsou ve správě Pozemkového fondu České 
republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, do vlastnictví statutárního 
města Přerova -  pozemků p.č. 357/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 44 m2, p.č. 
1003/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 763 m2 a p.č. 1003/3 (ostatní plocha – silnice) 
o výměře 376 m2, vše v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

352/7/7/2011 Směna nemovitých věcí – pozemku p.č. 526 v k.ú. Penčice ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za pozemky p.č. 5101/16, p.č. 5102/6 a p.č. 
5102/9 v k.ú. Troubky nad Bečvou ve vlastnictví České republiky a 
správě Pozemkového fondu České republiky  

Rada města Přerova po projednání: 
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1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu pozemku p.č. 526 (orná půda)   

o výměře 536 m2 v k.ú. Penčice ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 
5101/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 401 m2, p.č. 5102/6 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace) o výměře 142 m2 a p.č. 5102/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace)       
o výměře 52 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou ve vlastnictví České republiky a správě 
Pozemkového fondu České republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
Praha 3, s doplatkem cenového rozdílu ve výši 84.400,-Kč ve prospěch Pozemkového fondu 
České republiky. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 11  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

117 463,7 * + 84,4 117 548,1 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3639   23  Komunální služby a územní rozvoj 
 j. n. 

4 910,8  + 84,4 4 995,2 

  6130    Pozemky   + 84,4   
 

 

353/7/7/2011 Nařízení statutárního města Přerova č. …/2011, kterým se mění 
nařízení statutárního města Přerova č. 2/2010 o stání silničních 
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích a dodatek 
č. 5 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí mezi statutárním 
městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., 
IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vydává nařízení statutárního města Přerova č. …/2011, kterým se mění nařízení statutárního 

města Přerova č. 2/2010 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních 
komunikacích, ve znění dle přílohy č. 1 této předlohy. 

 
2.  schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009 uzavřely statutární město Přerov jako 
pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem 
Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, 
dodatku č. 2 ze dne 9.6.2010, dodatku č.3 ze dne 26.11.2010 a dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, 
kterým pronajímatel přenechává nájemci do užívání 38 parkovacích stání nacházejících se na 
části pozemku p.č. 2167/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 731 m2 a části 
pozemku p.č. 2185/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 139 m2, vše v k.ú. 
Přerov. Dodatkem č. 5 se mění výše nájemného tak, že namísto původní výše 3.541.624,11 
Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude nájemné činit 4.621.624,11 Kč navýšených o 
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DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a dále se doplňuje čl. IV smlouvy o odstavec 12: 

 
“Nájemce je povinen plnit a dodržovat následující povinnosti: 
 - dodržovat nařízení statutárního města Přerova č. 2/2010 o stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
- účtovat maximální ceny za jednu hodinu stání motorového vozidla na parkovacích stáních ve výši 
100,- Kč s tím, že nájemce vydá ceník stání na vymezených komunikacích a parkovacích karet, který 
zašle pronajímateli na vědomí neprodleně po jeho vydání, 
- zřídit minimálně jedno prodejní místo parkovacích karet a dlouhodobých parkovacích lístků v centru 
města.“ 
 
V jiném se nájemní smlouva ze dne 1.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, dodatku č. 2  ze 
dne 9.6.2010, dodatku č.3 ze dne 26.11.2010 a dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, nemění. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.3.2011 

 

354/7/7/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytového prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném     
k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 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. 28 o výměře 14,3 m2 mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a Davidem Dopitou,  místem podnikání Přerov II- Předmostí, Pod 
skalkou 87/7, IČ 76478572, jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 14.300,-Kč/rok, (tj.1.000,-
Kč/m2/rok). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem 
nájmu bude využití prostoru pro servis počítačů a LAN sítí. Náklady na spotřebované energie budou 
hrazeny samostatně. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

355/7/7/2011 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 nájemní smlouvy na část  pozemku p.č. 2185/2 
ostatní plocha o výměře 50 m2 v  k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem 
a Janem Iklem, místem podnikání Kopřivnice, Pionýrská 735/15, IČ 75541220, jako nájemcem.  Výše 
nájemného bude činit  12.500,-Kč/rok (t.j. 250,- Kč/m2/rok). Nájem bude uzavřen na dobu určitou,    
do 31.10.2016, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude využití části pozemku ke zřízení a 
provozování venkovní předzahrádky. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

356/7/7/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytového prostoru v objektu k bydlení č.p. 968, příslušném k části 
obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory             
v objektu k bydlení č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. 
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Přerov (Komenského 25) o celkové výměře 87,6 m2  mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a společností PEGAS CLUB PŘEROV s.r.o., se sídlem Přerov IV-Kozlovice, 
Grymovská 42/54, IČ 28614658, jako nájemcem.  
 
Výše nájemného bude činit 1.500,-Kč/m2/rok u hlavních místností a 1.200,-Kč/m2/rok u pomocných 
místností´ (bez DPH), tj. 148.068,-Kč/rok včetně DPH (dle vnitřního předpisu č.7/09). 
 
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  Účelem nájmu bude využití 
prostor pro provozování hostinské činnosti – kavárna-bar-restaurant.  Nájemce si na vlastní náklady 
zajistí rekolaudaci nebytových prostor a to v případě, že v nebytovém prostoru bude provozovat 
restauraci. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

357/7/7/2011 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nájem souboru nemovitých a 
movitých věcí tvořících autobusové nádraží v Přerově se společností 
SAD Trnava, a.s. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 
8.12.2009 mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a společností Slovenská 
autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, 
IČ: 36249840 jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.12.2009 a dodatku č. 2 ze dne 
27.8.2010 na nájem budovy č.p. 3248 příslušné k části obce Přerov I-Město postavené na pozemku 
p.č. 1019/13 v k.ú. Přerov, pozemků p.č. 1019/13 zast. plocha a nádvoří, p.č. 1019/14 ostatní plocha, 
vše v k.ú. Přerov a movitých věcí. 
 
Dodatkem č. 3 se doplňuje článek V. odst. 3 nájemní smlouvy tak, že se za větu druhou doplňuje text: 
 
„Nájemce je oprávněn přenechat část pozemku p.č. 1019/14 ostatní plocha o výměře 50 m2 (4 
parkovací stání) v k.ú. Přerov do podnájmu pro neomezený okruh subjektů, které jsou oprávněny 
provozovat taxislužbu (nikoli však výhradně pro jeden subjekt), a to formou vydávání povolenek 
ke stání za nájemcem určené období. Nájemce je povinen zajistit pořádek na parkovacích stáních 
a jejich řádné a nerušené užívání oprávněnými subjekty.“. 
 
Ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění. 

 

358/7/7/2011 Nájem pozemků p. č. 5207/76 a p. č. 5207/86, oba v k. ú. Přerov 
statutárním městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi obchodními 
společnostmi KAPPEL, a.s., IČ: 61860361, se sídlem Ohradní 1424/2b, 140 00  Praha 4 a 
AGENTURA H+N, v.o.s., IČ: 41192826, se sídlem Komunardů 16, 170 00  Praha 7, jako 
pronajímateli a statutárním městem Přerovem, jako nájemcem, na pozemky p. č. 5207/76 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 1.065 m² a p. č. 5207/86 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 1 m², oba v k. ú. Přerov, s účelem nájmu užívání pozemků jako veřejného prostranství, když 
součástí nájemní smlouvy má být ustanovení o úhradě poměrné části nájemného nájemcem 
pronajímatelům za období 2 roky zpětně od data uzavření nájemní smlouvy, splatné do 30 dnů od 
uzavření nájemní smlouvy. 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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359/7/7/2011 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – nebytové 
jednotky č. 555/5 v budově č.p. 555 příslušné k části obce Přerov I-
Město (nám. TGM 16) a příslušných podílů na společných částech 
budovy a pozemcích p.č. 193/1 a p.č. 194 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor – nebytové jednotky č. 555/5 jiný nebytový prostor v budově č.p. 555 administrativní budova 
příslušné k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16), 
spoluvlastnického podílu o velikosti 60202/361888 na společných částech budovy č.p. 555, 
spoluvlastnického podílu o velikosti 60202/361888 na pozemku p.č. 194 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 60202/36188 na pozemku p.č. 193/1, vše v k.ú. Přerov uzavřené dne 19.5.2010 mezi ČR-
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábř. 390/42, IČ: 
69797111 jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem.  
 
Dodatkem č. 1 se upravují následující ujednání smlouvy o nájmu: 
 
1) článek III. smlouvy o nájmu se mění tak, že nově zní takto: 
„1.Nájemné za pronajaté nebytové prostory uvedené v článku I. odst. 1 této smlouvy se počínaje dnem 
1.1.2011 sjednává ve smyslu § 27 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. ve výši 1.681,46 Kč/m2/rok (tj. 
1.012.272,00 Kč ročně). 
2. Nájemné je splatné bezhotovostně na účet pronajímatele č. 19-9127761/0710 vedený u České 
národní banky, pobočky Ostrava, a to v měsíčních splátkách ve výši 84.356,00 Kč, splatných vždy k 
15. dni příslušného kalendářního měsíce. Nájemné za období od 1.1.2011 do účinnosti tohoto dodatku 
se nájemce zavazuje zaplatit na účet pronajímatele společně s první platbou měsíční splátky 
nájemného dle tohoto dodatku. 
3. K bezhotovostní platbě nájemného dle předcházejícího odstavce uvede nájemce variabilní symbol 
7111000054. 
4. Skončí-li nájem v období ode dne účinnosti této smlouvy do 31.5.2011, náleží pronajímateli pouze 
poměrná část nájemného za výše uvedené období.“ 
 
2) článek IV. smlouvy o nájmu se mění tak, že nově zní takto: 
„Nájem se sjednává na dobu od 1.6.2010 do doby převodu nemovitostí dle čl. I. odst. 1 této smlouvy 
na nového nabyvatele, nejpozději však do 31.5.2011.“ 
 
3) článek V. odst. 3, 5 a 7 smlouvy o nájmu se mění tak, že nově zní takto: 
„3. Na náhradu nákladů spojených se zajišťováním služeb bude nájemce pronajímateli poskytovat 
měsíční zálohu ve výši 28.000,00 Kč. 
5. Měsíční zálohy na služby jsou splatné bezhotovostní na účet pronajímatele č. 9127761/0710, a to 
vždy do 10. dne příslušného kalendářního měsíce. Pro identifikaci plateb se použije variabilní symbol 
7111000054 a specifický symbol 7117110. Měsíční zálohy za období od 1.1.2011 do doby účinnosti 
tohoto dodatku jsou splatné společně s první platbou měsíční zálohy dle tohoto dodatku. 
7. Skončí-li nájem před 31.5.2011 v průběhu kalendářního měsíce, náleží pronajímateli pouze 
poměrná část z již uhrazené měsíční zálohy.“ 
 
V ostatním se smlouva o nájmu nemění. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

360/7/7/2011 Změna usnesení Rady města Přerova č. 69/2/9/2010 přijatého Radou 
města Přerova na její 2. schůzi konané dne 29. listopadu 2010 - nájem 
ubytovny Chemik  
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Rada města Přerova po projednání mění usnesení Rady města Přerova č. 69/2/9/2010 přijaté Radou 
města Přerova na její 2. schůzi konané dne 29. listopadu 2010, a to tak, že se původní text daného 
usnesení, který zní: 
 
"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." 
 
nahrazuje novým textem, který zní: 
 
"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 tříměsíční 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 
dvanácti bezprostředně následujících kalendářních měsíců 1.000,- Kč měsíčně navýšených o DPH v 
platné sazbě; od třináctého 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: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.4.2011 
 

361/7/7/2011 Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na objekt kina Hvězda         
v Přerově č. 23-002-003-06 ze dne 24.3.2006 ve znění dodatku č. 1         
ze dne 25.7.2009 

Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na 
objekt kina Hvězda v Přerově č. 23-002-003-06 ze dne 24.3.2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
25.7.2009. 

 

362/7/7/2011 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, 
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příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 
1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém 
nádraží v Přerově) 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 3248 (novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově), 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č 1019/13 v k.ú. Přerov - místnosti č. 
104 o výměře 11,80 m2 do podnájmu pro Petra Turance, místem podnikání Přerov I-Město, 
tř.17.listopadu 326/4,  IČ 69218978, když nájemcem je společnost Slovenská autobusová doprava 
Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, IČ 36249840. 
Účelem podnájmu je  prodej dárkových košů, dia, bio potravin a vín z moravských sklepů. 

 

363/7/7/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 571/2 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení kabelového vedení NN a  umístění rozvodné skříně SR 401 v 
rámci stavby „Přerov, p.č. 360/12, Olomoucká,Pluhař, NNk Přerov-Předmostí, p.č. 571/2 NNk“ a v 
právu vstupu a vjezdu na zatížený pozemek za účelem provozování, oprav a údržby tohoto zařízení. 
Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím povinným z věcného 
břemene) vlastníkem pozemku p.č. 571/2 v k.ú. Předmostí a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
Děčín 4, Teplická 847/8, IČ:  24729035 (jako budoucím oprávněným z věcného břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku (navýšenou o 
příslušnou sazbu DPH). Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 90 dnů od doložení 
geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene včetně ochranného pásma a znaleckého 
posudku povinnému z věcného břemene. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

364/7/7/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 1322 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání: 
 
 schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
uložení kabelového vedení NN a umístění přípojkové skříně SP 200 v rámci stavby „Přerov-Žeravice, 
Petr, přípojka NNv,NNk“ a v právu vstupu a vjezdu na zatížený pozemek za účelem provozování, 
oprav a údržby tohoto zařízení. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako 
budoucím povinným z věcného břemene) vlastníkem pozemku p.č. 1322 v k.ú. Žeravice a společností 
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 847/8, IČ:  24729035 (jako budoucím oprávněným z 
věcného břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku (navýšenou o 
příslušnou sazbu DPH). Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 90 dnů od doložení 
geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene včetně ochranného pásma a znaleckého 
posudku povinnému z věcného břemene. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

365/7/7/2011 Přechod pro chodce přes silnici I/55 v Lověšicích na části pozemku p.č. 
529 v k.ú. Lověšice u Přerova  
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. mění usnesení č. 1394/36/6/2008 přijaté Radou města Přerova na její 36. schůzi konané dne 

25.6.2008, ve znění usnesení č. 1992/49/6/2008 přijatého Radou města Přerova na její 49. 
schůzi konané dne 17.12.2008, kterým bylo v bodě 2. usnesení schváleno úplatné zřízení 
věcného břemene ve prospěch statutárního města Přerova spočívající v právu umístění a 
provozování stavby přechodu přes silnici na pozemcích p.č. 228/2 a p.č. 529 v k.ú. Lověšice u 
Přerova ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Praha, nábř. 
Ludvíka Svobody 1222/12, s tím, že před zahájením vlastní realizace stavby „Lověšice, 
přechod přes silnici I/55“ měla být uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. Předmětné usnesení se mění tak, že se z usnesení vypouští pozemek p.č. 529 v k.ú. 
Lověšice u Přerova. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČR - Správou železniční a 

dopravní cesty, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1, jako 
povinným z věcného břemene a statutárním městem Přerov jako oprávněným z věcného 
břemene, které bude spočívat v právu oprávněného z věcného břemene zřídit, umístit a 
provozovat na části pozemku p.č. 529 (ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Lověšice u Přerova 
vymezené geometrickým plánem č. 232-3/2010 ze dne 22.2.2010 stavbu „Lověšice – přechod 
přes silnici I/55“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve 
výši 9.122,-Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

366/7/7/2011 Zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Přerova – na 
částech pozemků p.č. 172/3, p.č. 208/5, p.č. 548/4 a p.č. 548/5 vše v k.ú. 
Kozlovice u Př. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v 

právu strpění umístění, zřízení a provozování stavby "Kanalizace Přerov IV. - Kozlovice", v 
rámci které bude na dotčených pozemcích uloženo kanalizační potrubí stoky 2,3 a 3.3, 
kanalizační šachty a přípojka NN pro čerpací stanici ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy. Smlouva bude uzavřena mezi Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: 69797111, vlastníkem 
pozemků p.č. 172/3, p.č. 208/5 a p.č. 548/5 vše v k.ú. Kozlovice u Př. a spoluvlastníkem 
pozemku p.č. 548/4 v k.ú. Kozlovice u Př. k id 1/2 (jako budoucím povinným z věcného 
břemene)  a statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným z věcného břemene).  

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu existence kanalizace a přípojky NN. Jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene bude stanovena dle vnitřní směrnice budoucího povinného z věcného 
břemene č. 2/2010 Postup při oceňování majetku státu (v platném znění). Budoucí oprávněný je 
povinen uhradit zálohu na jednorázovou finanční úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 94.200,- 
Kč a to na základě zálohové faktury vystavené budoucím povinným se splatností 30 dnů. Zaplacená 
záloha bude zúčtována vůči skutečné ceně věcného břemene ke dni uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene zašle do 3 měsíců ode dne uvedení stavby do provozu 
budoucímu povinnému z věcného břemene výzvu k uzavření smlouvy a geometrický plán se 
zaměřením a vyznačením věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene je povinen smlouvu 
uzavřít do 12-ti měsíců od učinění této písemné výzvy. 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
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Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3639  
 

5169 
5192 

23  Komunální služby a územní 
 rozvoj j. n. 
 Nákup ostatních služeb 
 Poskytnuté neinvestiční 
 příspěvky a náhrady 

 
 
 
 

 
 

- 50,0 
+ 50,0 

 
 
 
 

 
 

367/7/7/2011 Dispozice s nemovitým majetkem ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova – uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 3216, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 1190/1, 
p.č. 1190/3 a p.č. 1193/15 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 
3216, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 1190/1, p.č. 1190/3 a 
p.č. 1193/15 vše v k.ú. Přerov (Jaselská 14), kterou budou upraveny spoluvlastnické podíly – sloučeny 
jednotky č. 3216/7 (bytová jednotka), jednotka č. 3216/103 (nebytová jednotka) a jednotka č. 
3216/104 (nebytová jednotka) ve vlastnictví pana J.K. a T.K. do nebytové jednotky č. 3216/103. 
Spoluvlastnické podíly ostatních jednotek nebudou upravovány. Smlouva o výstavbě bude uzavřena 
mezi vlastníky bytových a nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 3216, kde Statutární město 
Přerov vlastní 2 bezbariérové bytové jednotky, a vlastníky bytové jednotky a nebytových prostor, 
panem J.K.a T.K. 

 

368/7/7/2011 Pověření odboru majetku zajištěním investiční akce. 

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

„Rekonstrukce dlážděného chodníku – Přerov, ul.Nádražní 6-12, a to za podmínky finančního 
zajištění této investice. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na investiční akci „Rekonstrukce dlážděného chodníku – 

Přerov, ul.Nádražní 6-12“ se společností SISKO Přerov, s.r.o. se sídlem Velká Dlážka 8, 
Přerov, IČ : 47155558 .za nabídkovou cenu  679.526,- Kč včetně DPH. 

 

369/7/7/2011 Úplatný převod movité věci - plynovodní přípojka umístěná na 
pozemku p.č. 51 a pozemku p.č. 1112/1 oba v k.ú. Bochoř 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního 
města Přerova, a to plynovodní přípojky situované na pozemku p.č. 51 a pozemku p.č. 1112/1 oba v 
k.ú. Bochoř o celkové délce 6,7 m, do vlastnictví společnosti SMP Net, s.r.o., sídlem Plynární 420/3, 
Ostrava - Moravská Ostrava,  702 72, IČ: 27768961 za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 
31.073,- Kč. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.4.2011 
 

370/7/7/2011 Převod movitých věcí z vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, 
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Kratochvílova 359/30, do vlastnictví statutárního města Přerova a 
nájem movitých věcí společnosti Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se 
sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. 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 budou movité věci v ceně 
3.799.400,77 Kč uvedené v důvodové zprávě. Darovací smlouva bude uzavřena s účinností     
k 1.5.2011, 

 
2. vyslovuje nesouhlas s bezúplatným převodem movitého majetku – rolby OKY 38, v.č. 1140,  

z vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova,                  
IČ 45180512, se sídlem Přerov, Kratochvílova 359/30, do vlastnictví statutárního města 
Přerova, 

 
3. schvaluje úplatný převod movitých věcí uvedených v důvodové zprávě z vlastnictví 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem 
Přerov, Kratochvílova 359/30, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní 
cenu ve výši 1.061.996,16 Kč navýšenou o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupní smlouva bude uzavřena            
s účinností od 1.5.2011, 

 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem movitých věcí uvedených v důvodové zprávě 

mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Teplo Přerov a.s.,            
IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, jak nájemcem. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou od 1.5.2011 do 31.12.2014. Nájemné bude činit 344.284,-Kč/rok 
navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu pro provozování 
podnikatelských aktivit nájemce v oblasti volnočasových aktivit obyvatelstva a oblasti 
tělovýchovy a sportu, 

 
vše za podmínky zajištění finančních prostředků na kupní cenu dle bodu 3. usnesení v rozpočtu města 
 
5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  2122 11 Odvody příspěvkových organizací 
(KIS) 

1 120,2 + 860,3 1 980,5 

3412 2132 7 Příjmy z pronájmu movitých věcí 
(Teplo Přerov, a.s.) 

0,0 + 275,4 275,4 

  8115 11  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

* + 138,7 * 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál, z tohoto důvodu nebudou částky uváděny 
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Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3639   7  Komunální služby a územní rozvoj 
 j. n. 

* + 1 274,4 * 

  5137    Drobný hmotný dlouhodobý 
 majetek 

  + 1 274,4   

* počáteční stav navazuje na jiný materiál, z tohoto důvodu nebudou částky uváděny 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.4.2011 

 

371/7/8/2011 Změna vnitřního předpisu č. 7/09 – Pravidel pro postup při přípravě 
podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města 
Přerova o majetkoprávních úkonech 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. …../11, kterým se mění Vnitřní předpis 
č. 7/09 - Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a 
Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních úkonech ve znění dle přílohy č. 1 této předlohy. 

 

372/7/8/2011 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí předloženou zprávu, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít výše uvedenou zprávu na vědomí. 

 

373/7/8/2011 Kronika města Přerova za rok 2009 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje obsah zápisu do Kroniky města Přerova za rok 2009, 
 
2. ukládá Kanceláři primátora zajistit očíslování kroniky a svázání do knihy. 

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ 

Termín: 31.5.2011 

 

374/7/8/2011 Zřízení odtahové služby na území statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provádění odtahů mezi statutárním 
městem Přerovem a Technickými službami města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na hrázi 
3165/17, Přerov ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, jejímž předmětem bude zajišťování odtahů 
silničních vozidel tvořících překážku provozu na pozemních komunikacích, zajišťování odtahů 
silničních vozidel v případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního úřadu podle § 19 odst. 5 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů provozovatelem 
nebo držitelem silničního vozidla a dále zajišťování hlídání, uskladnění a výdeje odtažených silničních 
vozidel Technickými službami města Přerova, s.r.o. Smlouvou se zmocňují Technické služby města 
Přerova, s.r.o. k výkonu práv a povinností vlastníka místní komunikace vyplývajících z ustanovení     
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§ 19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a           
z ustanovení § 45 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších 
předpisů k místním komunikacím ve vlastnictví města, a to na dobu trvání smlouvy; uvedená smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 24 měsíců s jednoměsíční výpovědní lhůtou,                   
za podmínky zajištění finančních prostředků v rozpočtu města. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 28.4.2011 
 

375/7/8/2011 Organizační struktura Magistrátu m ěsta Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci tajemníka MMP o přípravě změny organizační struktury MMPr. 
 
2. ukládá tajemníkovi MMPr předložit Radě města Přerova kompletní návrh nového znění 

Organizačního řádu MMPr t.j. strukturu, vymezující kompetence a počet zaměstnanců 
statutárního města Přerova, kteří budou zařazení k výkonu práce do MMPr s účinností od 
1.7.2011. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 6.4.2011 

 
 
V Přerově dne 16. 3. 2011 
 
 
 
 
 

           Ing. Jiří Lajtoch 
                                                                                                                  primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Mgr. Josef Kulíšek 
náměstek primátora města Přerova 

 
 
 
 


