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USNESENÍ z 10. schůze Rady města Přerova konané dne 27. dubna 2011 

 

462/10/1/2011 Program 10. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 10. schůze Rady města Přerova konané dne 27. dubna 2011, 
 
2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze Rady města 

Přerova. 
 

463/10/2/2011 Kontrola usnesení - zhodnocování finančních prostředků 

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
statutárního města Přerova za období od 01.01.2011 do 31.03.2011. 

 

464/10/2/2011 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem za období 01.01.2011 - 31.03.2011 

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

uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 
21/06 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 01.01.2011 – 31.03.2011 dle 
důvodové zprávy. 

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

uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 01.01.2011 – 31.03.2011 dle 
důvodové zprávy. 

 

465/10/2/2011 Vnitřní předpis č.  ............./2011 Organizační řád Magistrátu města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání vydává s účinnosti od 1. července 2011 v souladu s § 102 odst. 2 
písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
vnitřní předpis č............/2011 Organizační řád Magistrátu města Přerova ve znění dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy. 

 

466/10/2/2011 Zpracování Informační strategie statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky „Zpracování Informační strategie statutárního města 

Přerova“ v souladu s ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
2. schvaluje zadávací dokumentaci pro zpracování Informační strategie statutárního města 

Přerova dle přílohy č. 1. 
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3. schvaluje vyzvat tyto dodavatele: 
 
ADVICE.CZ s.r.o. 
IČ: 262 12 919 
K Dolům 311/29 
143 00 Praha 4 Modřany 

AutoCont CZ a.s. 
IČ:  476 76 795   
Nemocniční 987/12 
702 00  Ostrava - Moravská Ostrava 
CORTIS Consulting s.r.o. 
IČ: 263 97 668 
Teslova 1202/3 
301 00  Plzeň 
DIGI TRADE, s.r.o.  
IČ : 604 91 540 
Olšanská  2643/1a 
130 80  Praha 3 
Eunice Consulting a.s. 
IČ:  270 73 301 
Belgická 642/15 
120 00  Praha 2 
MARBES CONSULTING s.r.o. 
IČ: 252 12 079 
Brojova 2113/16 
326 00  Plzeň 

Severity a.s. 
IČ: 256 70 026 
Husinecká 10 
130 00  Praha 
 
4. pověřuje Kancelář tajemníka, oddělení ICT,  realizací této veřejné zakázky. 
 
5. ustanovuje hodnotící komisi, která plní i funkci komise pro otevírání obálek: 
 

Člen komise Náhradník 
Mgr. Josef Kulíšek Ing. Jarmila Havlíčková 
Bc. Václav Zatloukal Čestmír Hlavinka 
Ing. Tomáš Dostal Mgr. Dušan Hluzín 
Ing. Jaroslav Čermák Michal Zácha, DiS. 

Ing. Jitka Kučerová Ing. Ján Gocník 

 

467/10/3/2011 IPRM Přerov-Jih - schválení projektů pro dotaci z IOP 

Rada města Přerova po projednání schvaluje projekty "Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní 
Čtvrť II/5 v Přerově" a "Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní Čtvrť III/6,7" doporučené k 
podpoře z Integrovaného operačního programu v oblasti podpory zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích, dle důvodové zprávy. 
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468/10/3/2011 IPRM Přerov-Jih - dodatek rámcové smlouvy 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 Rámcové smlouvy o spolupráci 
uzavřené mezi Statutárním městem Přerov a společností RENARDS, s.r.o., Vídeňská 7, Brno,           
IČ 25327275, spočívající ve změně výpočtu stanovení ceny za poskytované služby, dle důvodové 
zprávy. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 2.5.2011 
 

469/10/3/2011 IPRM Přerov-Jih - uzavření dílčích smluv  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci včetně 

dotačního managementu na projekt "Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní Čtvrť 
IV/4,5" mezi Statutárním městem Přerov a společností RENARDS, s.r.o., Vídeňská 228/7, 
Brno, IČ 25327275 spočívající ve změně stanovení výsledné odměny zpracovateli, dle 
důvodové zprávy. 

2. schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci včetně 
dotačního managementu na projekt "Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní Čtvrť 
III/6,7" mezi Statutárním městem Přerov a společností RENARDS, s.r.o., Vídeňská 228/7, 
Brno, IČ 25327275 spočívající ve změně stanovení výsledné odměny zpracovateli, dle 
důvodové zprávy. 

3. schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci včetně 
dotačního managementu na projekt "Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní Čtvrť 
II/5" mezi Statutárním městem Přerov a společností RENARDS, s.r.o., Vídeňská 228/7, Brno, 
IČ 25327275 spočívající ve změně stanovení výsledné odměny zpracovateli, dle důvodové 
zprávy. 

4. schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu (IOP) v 
rámci IPRM Přerov-Jih na projekty města "Regenerace a revitalizace bytového domu Husova 
9", "Regenerace a revitalizace bytového domu Husova 7", "Regenerace a revitalizace 
bytového domu Denisova 6,8,10,12", dle důvodové zprávy. 

5. schvaluje uzavření prováděcí smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci včetně dotačního 
managementu na projekt "Regenerace bytového domu Husova 7" k rámcové smlouvě o 
spolupráci, mezi Statutárním městem Přerov a společností RENARDS,s.r.o., Vídeňská 7 Brno, 
IČ 25327275, dle důvodové zprávy. 

6. schvaluje uzavření prováděcí smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci včetně dotačního 
managementu na projekt "Regenerace bytového domu Husova 9" k rámcové smlouvě o 
spolupráci, mezi Statutárním městem Přerov a společností RENARDS,s.r.o., Vídeňská 7, 
Brno, IČ 25327275, dle důvodové zprávy. 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

1032 2111 7  Příjmy z poskytování služeb 
 a výrobků (těžba dřeva) 

1 000,0 + 1 000,0 2 000,0 
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Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

    5  Projektové dokumentace 
 (projektový manažer) 

5 130,2 + 1 000,0 6 130,2 

3113 5166 5  Konzultační, poradenské a právní 
 služby 

  - 41,0   

3612 6121 5  Budovy, haly a stavby   + 1 380,6   

2219 6121 5  Budovy, haly a stavby   - 339,6   

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 6.5.2011 

 

470/10/3/2011 Baltsko-jaderská dopravní spolupráce 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zapojení statutárního města Přerova do Baltsko-jaderské 
dopravní spolupráce 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 26.5.2011 
 

471/10/3/2011 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení č. 386/9/3/2011 z 9. schůze Rady města Přerova konané dne 07.04.2011, 
 
2. 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. 18 588,- Kč manželům V.a H.K.         
na vybudování domovní čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 311 v k.ú. Čekyně 
pro novostavbu rodinného domu v ulici Vinohrádky. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 15.7.2011 

 

472/10/3/2011 Regenerace panelového sídliště Předmostí – VIII. etapa ul. Hranická – 
cyklostezka, chodník – střední část – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na regeneraci panelového sídliště Přerov - Předmostí – 

VIII. etapa ul. Hranická 1-9 – cyklostezka, chodník – střední část v souladu s ustanovením       
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) zjednodušeným podlimitním 
řízením, 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením §§ 38 a 44 zákona výzvu k podání nabídky a zadávací 

dokumentaci – podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, 
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3. schvaluje vyzvané zájemce a to: 
 
 Obchodní společnost, dodavatel    IČ 
 
1. SATES  MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí 607 75 530 
2. SISKO  spol. s r.o., Přerov    471 55 558 
3. EUROVIA CS a.s., Zlín    452 74 924 
4. INSTA CZ s.r.o.,  Olomouc     253 74 311 
5. STRABAG a.s., Olomouc    608 38 744 
6. DEMSTAV GROUP, s.r.o., Hranice   278 44 935 
 
4. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a 

komisi pro  posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
Členové komise     Náhradník komise  
 
Jan Široký  projektant   Ivana Jordánková  projektant 
Draška Jiří  zadavatel   Dostal Tomáš   zadavatel 
Jüttner  Jan  zadavatel   Crhová Lada   zadavatel 
Mlčák Ladislav  zadavatel   Mahslonová  Bronislava zadavatel 
Pospíšilík Radek zadavatel   Havlíčková Jarmila  zadavatel 

 

473/10/3/2011 Regenerace panelového sídliště Předmostí – VIII. etapa ul. Dr. M. 
Horákové – parkoviště – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na regeneraci panelového sídliště Přerov - Předmostí – 

VIII. etapa ul. Dr. M. Horákové – parkoviště v souladu s ustanovením § 38 zákona                  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) zjednodušeným podlimitním řízením, 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením §§ 38 a 44 zákona výzvu k podání nabídky a zadávací 

dokumentaci – podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce a to: 
 
 Obchodní společnost, dodavatel     IČ 
 
1. SATES  MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí  607 75 530 
2. SISKO  spol. s r.o., Přerov     471 55 558 
3. EUROVIA CS a.s., Zlín     452 74 924 
4. INSTA CZ s.r.o., Olomouc     253 74 311 
5. STRABAG a.s., Olomouc     608 38 744 
 
4 ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a 

komisi pro  posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
Členové komise      Náhradník komise  
 
Michal Majer  projektant   Jan Beneš   projektant 
Draška Jiří  zadavatel   Dostal Tomáš   zadavatel 
Jüttner  Jan  zadavatel   Crhová Lada   zadavatel 
Mlčák Ladislav  zadavatel   Mahslonová  Bronislava zadavatel 
Pospíšilík Radek zadavatel   Havlíčková Jarmila  zadavatel 
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474/10/3/2011 Technická a  dopravní infrastruktura pro výstavbu na PFB – schválení 
zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci technické a dopravní infrastruktury pro 

výstavbu na nábř. PFB v Přerově v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (zákon) zjednodušeným podlimitním řízením, 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením §§ 38 a 44 zákona výzvu k podání nabídky a zadávací 

dokumentaci – podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce a to: 
 
 Obchodní společnost, dodavatel     IČ 
 
1. SKANSKA a.s., Brno      262 71 303 
2. STRABAG a.s., Praha       608 38 744 
3. SATES MORAVA spol. srov.o, Valašské Meziříčí  607 75 530 
4. SISKO  spol. s r.o., Přerov     471 55 558 
5. INSTA  CZ s.r.o., Olomouc      253 74 311 
6. PB SCOM s.r.o., Hranice     253 97 087 
 
4. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a 

komisi pro  posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
Členové komise    Náhradník komise  
 
Široký  Jan  Projektant  Horáčková Lenka  Projektant 
Zdráhal Martin  Zadavatel  Hlavinka Čestmír  Zadavatel  
Hos Dan  Zadavatel  Jüttner Jan   Zadavatel 
Krestýn Emil  Zadavatel  Čermák  Jaroslav  Zadavatel 
Lajtoch Jiří  Zadavatel  Kulíšek Josef   Zadavatel 

 

475/10/3/2011 Vybudování Technologického centra obce s rozšířenou působností 
Přerov – schválení  nabídky 

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

Technologického centra obce s rozšířenou působností Přerov (dále TC ORP). Jediná nabídka 
byla předložena od společnosti TESCO SW a.s.,  Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc,      
IČ 25892533 s nabídkovou cenou 14 971 399,20 Kč (vč. DPH). 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností TESCO 

SW a.s.,  Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ 25892533 s nabídkovou cenou              
14 971 399,20 Kč (vč. DPH). 
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476/10/3/2011 Regenerace a revitalizace bytového domu Denisova 6,8,10,12 v Přerově 
– rozhodnutí o vyloučení z další účasti v  zadávacím řízení 

Rada města Přerova po projednání vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách zájemce MEKOS GROUP a.s., Olomouc, Polská 1174/3A, PSČ 779 00, 
IČO: 26821834 z další účasti v zadávacím řízení na realizaci akce Regenerace a revitalizace bytového 
domu Denisova 6,8,10,12 v Přerově. Důvodem je skutečnost, že v současné době zájemce MEKOS 
GROUP a.s. nemá uzavřenu pojistnou smlouvu s požadovaným rozsahem pojištění tak, jak jej 
zadavatel specifikoval v ustanovení čl. 7.3.1 kvalifikační dokumentace. 

 

477/10/4/2011 Útulek pro zvířata - přijetí daru 

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

 

478/10/4/2011 Rozpočtové opatření č. 6 

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 

závazných ukazatelů dle přílohy č. 4. 
 

479/10/5/2011 Úprava platu ředitele základní školy   

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 05. 2011 přiznání osobního příplatku 
řediteli Základní školy Přerov, Želatovská 8 panu Mgr. Přemyslu Dvorskému, Ph.D. v rozsahu 
uvedeném v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.4.2011 
 

480/10/5/2011 Městská knihovna v Přerově - bezúplatný převod movitého majetku  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod movité věci z majetku statutárního města Přerova – informačního kiosku do majetku Městské 
knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, IČ: 70887616, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Žerotínovo nám. 36. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.6.2011 
 

 

481/10/5/2011 Přijetí nepeněžitých darů a peněžitých darů účelově určených 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem   

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

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.4.2011 
 

482/10/5/2011 Použití znaku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotace v rámci Grantového 

programu pro rok 2011: 
a) ve výši nad 40 000,- Kč na jednu žádost, 
b) ve výši nad 10 000,- Kč na organizaci akce, 
c) v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace, 
 
2. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova občanským sdružením Tělovýchovná 

jednota Sokol Čekyně, IČ: 47998750, se sídlem Přerov – Čekyně v souladu s podmínkami 
stanovenými  ve smlouvě o poskytnutí dotace na opravu podlah a jeviště sokolovny v 
občanské vybavenosti č.p. 12 na parcele p.č. 33 v k.ú. Čekyně. 

 

483/10/5/2011 Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11 – 
místo poskytovaného předškolního vzdělávání a školských služeb 
Přerov - Čekyně, Jabloňová 4  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí otevření další třídy v mateřské škole v Čekyni při příspěvkové organizaci 

Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, 
 
2. schvaluje použití provozního příspěvku Základní školy a Mateřské školy Přerov - Předmostí, 

Pod skalkou 11 na pořízení učebních pomůcek včetně hraček dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.8.2011 

 

484/10/6/2011 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v domě zvláštního určení - domě                    

s  pečovatelskou  službou č.p. 576 v Přerově,  U Žebračky č.o.18, s paní A.J.,   
   

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 30 v domě zvláštního určení - domě                  

s pečovatelskou službou č.p. 2472 v Přerově, Jižní čtvrť  I č.o. 25, s paní L.J.,   
   

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v domě zvláštního určení - domě                  

s pečovatelskou službou č.p. 404 v Přerově II - Předmostí, Tyršova  č.o. 68, s panem J.J.,
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4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu  bytu č. 7 v domě   č.p.2488 v Přerově, Jižní 
čtvrť I  č.o. 28, s paní V.H.,  

 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu  bytu č. 15 v domě   č.p.1948 v Přerově,   

gen. Štefánika  č.o. 4, s paní M.R.,      
 
6. schvaluje nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 6 v domě č.p. 1946 v Přerově, Kojetínská č.o. 

38, s paní M.P., 
 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 2 v domě č.p. 1946 v Přerově, 

Kojetínská č.o. 38, s panem V.D., 
 
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 6 v domě č.p. 1259 v Přerově, 

Tovačovská  č.o. 9, s panem D.D., 
 
9. schvaluje nájemní smlouvy k obecnímu  bytu č. 5 v domě   č.p.740 v Přerově, Husova  č.o. 7, 

s paní A.P. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.5.2011 

 

485/10/6/2011 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení č. 179/4/6/2011 ze dne 19.1.2011, bod 3. (manž. P. a M.Š.). 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Denisova 12 s paní K.H. za 

obvyklých podmínek. 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 v Přerově, Denisova 12 s panem P. P. za 

obvyklých podmínek. 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, Denisova 10 s paní M. H. za 

obvyklých podmínek. 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 v Přerově, Jižní čtvrť II/5 s panem M. M. za 

obvyklých podmínek. 
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 v Přerově, Na hrázi 34 s panem Milanem 

Svačinou, bytem Olomouc, Dobrovského 17 za obvyklých podmínek. 
 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  12 v Přerově, Kojetínská 1829 s paní A. M. za 

obvyklých podmínek. 
 
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Husova 17 s panem Z. G. za 

obvyklých podmínek. 
 
9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 v Přerově, Na hrázi 34 s paní E. K. za 

obvyklých podmínek. 
 
10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.5 v Přerově, Kratochvílova 22 s manž. M. a P. 

Š. za obvyklých podmínek. 
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11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 v Přerově, Denisova 12 s paní J. H. na dobu 
určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu 
určitou 2x tři roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

 
12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Vaňkova 14 s manž. Blankou a I. 

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

 
13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, nám. Fr. Rasche 3 s panem P. V. 

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

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 27.6.2011 

 

486/10/6/2011 Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti 
veřejné služby mezi statutárním městem Přerov a Duha Klub Rodinka, se sídlem Přerov,     
17.listopadu 16, IČ 71174826, jako poskytovatelem veřejné služby. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 15.5.2011 
 

487/10/6/2011 Prohlášení o vzájemné spolupráci s Fondem ohrožených dětí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Prohlášení o vzájemné spolupráci mezi statutárním 
městem Přerov a Fondem ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 6, Praha 1, zastoupeným Mediačním 
centrem Olomouc, se sídlem Kapucínská 16, Olomouc, IČ 00499277, dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 10.5.2011 
 

488/10/6/2011 Bezúplatný převod movitého majetku a stanovení výše úhrady             
za nájem movitého a nemovitého majetku 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje bezúplatný převod movitého majetku uvedeného v příloze č. 1 důvodové zprávy      

o celkové pořizovací ceně 1 153.898,10 Kč z vlastnictví příspěvkové organizace Sociální 
služby města Přerova, p. o. se sídlem Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov I-Město, IČ 49558854   
do vlastnictví statutárního města Přerova. Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku 
bude uzavřena s účinností od 1. 9. 2011. 

 
2. schvaluje 
 a) výši úhrady za nájem nemovitého majetku - nebytových prostor objektu Domova  pro  seniory, 

č.p.3217, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 5196/25  v k.ú. Přerov, 
které budou závazně uvedeny v zadávacích podmínkách nadlimitní veřejné zakázky               
na dodavatele stravy a provozovatele bufetu, který bude jejich nájemcem,ve výši 1.000,- 
Kč/m2/rok za hlavní místnosti a  800,- Kč/m2/rok za vedlejší místnosti kuchyňského bloku, 
700,- Kč/m2/rok za hlavní místnost a 560,- Kč/m2/rok za vedlejší místnosti bufetu.  
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b) výši úhrady za nájem movitého majetku - zařízení a vybavení kuchyňského bloku objektu 
Domova pro seniory, Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov, která bude závazně uvedena                   
v zadávacích podmínkách nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele stravy a provozovatele 
bufetu, který bude jejich nájemcem, ve výši 10 % z jejich pořizovací ceny ročně. 

Odpovídá: PhDr. Marta Vanišová   

Termín: 1.9.2011 

 

489/10/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 28 v k.ú. 
Henčlov 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 52/9/9/2010, bod 1. z 2. schůze konané dne 
29.11.2010 a to tak, že původní text: 
 
"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." 
 
se nahrazuje textem: 
 
"schvaluje záměr statutárního města Přerova -úplatný převod části pozemku p.č. 28 o výměře cca       
55 m2 v k.ú. Henčlov." 
 

 

490/10/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod  pozemku  p.č. 408 orná půda v k.ú. Újezdec u Přerova      
z vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

 

491/10/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5307/84, p.č. 5307/100  
a p.č. 5307/27 vše v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5307/100 ost.pl.      

o výměře 3 m2 v k.ú.  Přerov 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5307/84 ost.pl.           

o výměře 9 m2  a části pozemku p.č. 5307/27 zast.pl. o výměře 9 m2 oba v k.ú. Přerov 
 

 

492/10/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4996/2 ost. plocha a p.č. 
4996/3 ost. plocha v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  záměr statutárního města Přerova  - nájem  pozemku 
p.č. 4996/2 ost. plocha a p.č. 4996/3 ost. plocha v k.ú. Přerov. 

 



 12 

493/10/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části 
pozemku p.č. 388 a části p.č. 587 oba v k.ú. Žeravice za pozemek p.č. 
605 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu části pozemku 
p.č. 388  trvalý travní porost o výměře cca 90 m2 a části pozemku p.č. 587 o výměře cca 70 m2 oba      
v k.ú. Žeravice ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 605 vodní plocha o výměře 
151 m2 v k.ú. Žeravice ve vlastnictví p. P.N. 
 

 

494/10/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova  

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

756/24/3/2009 přijaté na 24. zasedání konaném dne 7.9.2009. 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemků p. č. 988 

zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 989 ostatní plocha a p. č. 990 ostatní plocha označených dle 
geometrického plánu č. 5334-23/2011 jako pozemky p. č. 988 zastavěná plocha a nádvoří        
o výměře 1.003 m2, p. č. 989 ostatní plocha o výměře 1.514 m2 a p. č. 990/4 ostatní plocha      
o výměře 911 m2, vše v k. ú. Přerov a budovy č. p. 1457 příslušné k části obce Přerov I - 
Město, způsob využití bydlení, na pozemku p. č. 988 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
1.015 m2 v k. ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

495/10/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem 
statutárního města Přerova – doprodej bytové jednotky č. 2004/4         
v objektu k bydlení č.p. 2004, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 3467 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. 
2004/4 v objektu k bydlení č.p. 2004, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3467 
v k.ú. Přerov (nábř. Dr. E. Beneše 13) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 3467 v k.ú. Přerov ve výši 1097/8692,                 
do vlastnictví stávajících nájemců, manželů J.a P.O., ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění 
za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 
60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, přičemž převod bude realizován v termínu do 
31.12.2011. 

 

496/10/7/2011 Nájem  nemovitých věcí v majetku  statutárního města Přerova  - 
pozemku p.č. 1252/8 zast. plocha  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí     
v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1252/8 ost. plocha  v k.ú. Přerov o výměře         
17 m2 , mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a  L.Z. jako nájemcem. Nájemné 
bude činit 25,-Kč/m2/rok, tj.celkem 425,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s účinností od 1.6.2011 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude dořešení majetkoprávního 
vztahu k pozemku zastavěného garáží ve vlastnictví L.Z. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
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497/10/7/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 455/2 ovocný sad o výměře 

227 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 31.7.2008 
uzavřené mezi  statutárním městem Přerovem, jako pronajimatelem a V.D. jako nájemcem ke 
dni 31.5.2011. 

 
Nebude-li nájemní vztah skončen dohodou, statutární město Přerov odstoupí od nájemní smlouvy. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 455/2 o výměře       
227 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

498/10/7/2011 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova –  
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části 
obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 2139  v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu k bydlení č.p. 1963,  

příslušném k části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 2139  v k.ú. Přerov  o výměře 
122,99  m2 mezi statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města 
Přerova, jako pronajímatelem a  občanským sdružením Alfa Handicap - Sdružení občanů se 
zdravotním postižením přerovského regionu, se sídlem   Přerov  I – Město,  nám. Svobody 
1963/4, IČ 26602156, jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 1.000,-Kč/rok. Nájem bude 
uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude využití prostor 
jako kancelář, sklad střediska a k provozování klubové činnosti. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.5.2011 

2. souhlasí s přenecháním nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 1963,  příslušném k části 
obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 2139  v k.ú. Přerov  o výměře 122,99  m2                  
do bezúplatného užívání pro občanské sdružení: 

• Alfa Handicap – Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, místní 
organizace vozíčkáři Přerov, se sídlem Přerov  I – Město,  nám. Svobody 4, IČ 86552945 

• Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, ZO v Přerově, se sídlem Přerov  I – Město,  nám. 
Svobody 4 , IČ 60782391, 

• Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub KORÁLEK, se sídlem 
Přerov  I – Město,  nám. Svobody 4, IČ 64601897, 

• Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Základní organizace, se sídlem Přerov, nám.   
Svobody 4, IČ 65914139, 

•        Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, Krajská 
organizace Olomouckého kraje, o.s.,  se sídlem Olomouc, Kosmonautů 8, IČ 70912068,  

 
když nájemcem nebytových prostor je občanské sdružení Alfa Handicap - Sdružení občanů se 
zdravotním postižením přerovského regionu, se sídlem   Přerov  I – Město,  nám. Svobody 1963/4, IČ 
26602156. 
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499/10/7/2011 Nájem 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 schvaluje uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě na nebytové 
prostory 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 474,69 m2 uzavřené dne 10.8.1994, ve znění 
příslušných dodatků č.1 až č.13  mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Nej TV 
a.s., se sídlem Praha 2, Francouzská 75/4, IČ 28128338, jako nájemcem.  
Dodatkem č.14 bude upravena výše nájemného. Původní výše nájemného 189.868,-Kč/rok (bez DPH), 
tj. 400,-Kč/m2/rok se mění na novou výši nájemného 447.118,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok 
u hlavních místností a 800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle vnitřního předpisu č.7/09). Dodatek 
č. 14  bude uzavřen s účinností od 1.1.2012.  
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

500/10/7/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
objektu jiná stavba č.p.3263, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, 
na pozemku p.č. 2883/141 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  uzavření dodatku č.1  k nájemní smlouvě na objekt jiná 
stavba č.p.3263, příslušný k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.2883/141 zast.pl. a nádvoří v 
k.ú. Přerov (stánek podchod Tř.17.listopadu), o výměře 17,5 m2  uzavřené dne 28.1.2011 mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Martou Tunklovou, místem podnikání Přerov I-
Město, Tř.17.listopadu 6, IČ 74496166, jako nájemcem.  
Dodatkem č.1 bude stanoveno, že nájemce nebude povinen hradit nájemné za měsíc květen, červen, 
červenec 2011.    
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

501/10/7/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
objektu k bydlení č.p.800, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto,     
na pozemku p.č.1251 a pozemku p.č. 1251  v k.ú.Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 20.2.1997 ve znění dodatků č.1 ze dne 7.4.1997, č.2 ze dne 4.12.2003 a č.3 ze 
dne 1.12.2004 na objekt k bydlení  č.p. 800, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č.1251 a pozemku p.č. 1251 zast.pl. a nádvoří o výměře 2.341 m2, Komenského 29 v k.ú.Přerov 
uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací 
Gymnázium Jakuba Škody, se sídlem Přerov I-Město, Komenského 29, IČ 842966, jako nájemcem, ke 
dni  převodu vlastnického práva k nemovitostem, ze statutárního města Přerova na Olomoucký kraj, se 
sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ 60609460. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.8.2011 
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502/10/7/2011 Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k zajištění přístupu         
k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
pozemkům p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 
412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garážím bez čp/če, které jsou            
na těchto pozemcích postaveny  

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu bodu 2. usnesení č. 1246/34/6/2008 z 34. schůze 
Rady města Přerova konané dne 28.5.2008, ve znění usnesení č. 3770/90/6/2010 z 90. schůze Rady 
města Přerova konané dne 21.6.2010, kterým Rada města Přerova schválila uzavření smluv o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, 
p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na 
těchto pozemcích postaveny (oprávněný z věcného břemene) a jednotlivými vlastníky bytových 
jednotek v budově č.p. 1468, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 410/1 
v k.ú. Přerov a podílů na společných částech budovy č.p. 1468 a pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov, 
které k bytovým jednotkám náleží (povinní z věcného břemene), spočívajícího v právu chůze a jízdy 
na pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov v rozsahu geometrického plánu č. 5084-154/2009 ze dne 
8.1.2010, tak, že se text: 
 
„A. a S. S. – vlastníci bytové jednotky č. 1468/5 a podílu id. 372/3244 na společných částech budovy 
č.p. 1468 a pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„Bc. S.M.I. – vlastník bytové jednotky č. 1468/5 a podílu id. 372/3244 na společných částech budovy 
č.p. 1468 a pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov“ 
  
s tím, že se předmětné usnesení dále doplňuje o text:  
 
„Součástí smlouvy o zřízení věcného břemene s Bc. S.M.I. jako povinnou z věcného břemene bude 
závazek statutárního města Přerova jako oprávněného z věcného břemene provést ve lhůtě 30 dnů ode 
dne uzavření smluv o zřízení věcných břemen se všemi vlastníky bytových jednotek v bytovém domě 
č.p. 1468, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov, 
na vlastní náklady instalaci elektroměrové skříně k bytové jednotce č. 1468/5, ve které umístí 3-fázový 
jistič 25A, elektroměr a sazbový přepínač, a předat výše jmenované revizní zprávu a technickou 
dokumentaci el. odběrného zařízení.“ 

 

503/10/7/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 504/3 a p.č. 504/5 oba v k.ú. 
Újezdec u Př.  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení vodovodu, práva vstupu 

a vjezdu na zatížený pozemek za účelem provozování, oprav a údržby tohoto zařízení. 
Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako povinným z věcného břemene), 
vlastníkem pozemku p.č. 504/3 a p.č. 504/5  v k.ú. Újezdec u Př. a společností Vodovody a 
kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 (jako oprávněným z 
věcného břemene).  

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu stanovenou dle znaleckého posudku ve 
výši 16.210,- Kč (navýšenou o příslušnou sazbu DPH). Rozsah věcného břemene je vyznačen v 
geometrickém plánu č. 515-31/2010. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
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2. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kanalizace, práva 
vstupu a vjezdu na zatížený pozemek za účelem provozování, oprav a údržby tohoto zařízení. 
Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako povinným z věcného břemene), 
vlastníkem pozemku p.č. 504/5 v k.ú. Újezdec u Př. a společností Vodovody a kanalizace 
Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 (jako oprávněným z věcného břemene).  

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu stanovenou dle znaleckého posudku ve 
výši 10.000,- Kč (navýšenou o příslušnou sazbu DPH). Rozsah věcného břemene je vyznačen v 
geometrickém plánu č. 514-31/2010. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 

 

504/10/7/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku  Olomouckého kraje 
- p.č. 1311/5  v k.ú. Henčlov . 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40 a , 779 11 Olomouc, IČ60609460, 
jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně jedné  a statutárním městem Přerovem, jako 
budoucím  oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy bude právo umístění  a provozování stavby přechodu pro chodce, 
podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení a sloupů veřejného osvětlení, spojené s právem 
přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby, změnami nebo odstraněním těchto zařízení  
na pozemku p.č. 1311/5 v k.ú. Henčlov v majetku Olomouckého kraje  ve prospěch oprávněného z 
věcného břemene. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena  nejpozději do 9 měsíců od vydání 
kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba kolaudována. 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. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.Budoucí  
oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek za vklad 
smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

505/10/7/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 937 v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení nadzemního a kabelového vedení NN v rámci stavby „Přerov-
Čekyně, Kovář, připojení 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. 937 v k.ú. Čekyně 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: 29.7.2011 
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506/10/7/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemcích v majetku  ČR – Povodí 
Moravy, s.p. - p.č. 6855, p.č.2637/1, oba  v k.ú. Přerov  

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

republikou, zastoupenou Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 11, 601 75  Brno, IČ 
70890013 s právem hospodaření se svěřeným majetkem  České republiky , jako budoucím  
povinným z věcného břemene na straně jedné  a statutárním městem Přerovem, jako budoucím  
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 

      Předmětem smlouvy bude právo umístění  a provozování stavby dešťové kanalizace spojené s 
právem přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby, změnami nebo odstraněním tohoto 
zařízení  na pozemcích p.č. 6855, p.č. 2637/1, oba v k.ú. Přerov  v majetku České republiky, 
zastoupené Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 11, 601 75  Brno, IČ 70890013 s právem 
hospodaření se svěřeným majetkem  České republiky, ve prospěch oprávněného z věcného břemene. 
       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 uvedených pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.  Budoucí  oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s 
vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o 
zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2341   5  Investiční akce (org. 500211 – 
 Odvodnění lokality pod 
nemocnicí) 

500,0 - 50,0 450,0 

  6121    Budovy, haly a stavby   - 50,0   
3639   23  Komunální služby a územní 

rozvoj  j. n. 
5 228,2 + 50,0 5 278,2 

  5192    Poskytnuté investiční příspěvky 
 a náhrady 

  + 50,0   

 
 

507/10/7/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku  statutárního města 
Přerova  - p.č. 6681 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 24729035,  jako budoucím  
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy bude právo zřízení a uložení kabelového  vedení  NN, spojené s právem 
přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemku v majetku statutárního města 
Přerova p.č. 6681 v k.ú. Přerov  ve prospěch oprávněného z věcného břemene. 
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      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: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.5.2011 
 

508/10/7/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5839/3 ost. plocha v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ 
Distribuce  a.s., se sídlem Děčín , Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene. 
 Předmětem smlouvy bude umístění kabelového vedení NN   spojené s právem přístupu a 
příjezdu za účelem oprav a údržby na části pozemku p.č. 5839/3 ost.plocha v k.ú. Přerov ve prospěch 
budoucího oprávněného z věcného břemene. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou                     
za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. 
 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů  ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude  zaměřen rozsah věcného 
břemene včetně ochranného pásma na výše uvedeném pozemku a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný z věcného 
břemene uhradí poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 31.8.2011 
 

509/10/7/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 386 a p.č. 937 oba v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení kabelového  vedení NN a rozpojovací skříně v rámci stavby 
„Přerov-Čekyně, Lapín připojení NNk, NNv“ a v právu vstupu a vjezdu na zatížené pozemky za 
účelem provozování, oprav a údržby tohoto zařízení. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním 
městem Přerov (jako budoucím povinným z věcného břemene) vlastníkem pozemků p.č. 937 a p.č. 
386 oba v k.ú. Čekyně 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 potvrzeného příslušným katastrálním úřadem  s vyznačením rozsahu věcného 
břemene včetně ochranného pásma a znaleckého posudku povinnému z věcného břemene. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 29.7.2011 
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510/10/7/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na pozemku p.č. 464 v k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva 
uložení STL plynovodu a STL přípojky,   práva  vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. 
Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemku p.č. 464 v k.ú. 
Lověšice u Př.- jako povinným z věcného břemene, společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava, 
Moravská Ostrava, Plynární 420/3, IČ: 27768961 - jako oprávněným z věcného břemene a  
společností ČD CARGO a.s., se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, IČ: 28196678 - 
investorem. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za dohodnutou úhradu ve výši 6.094,- Kč (navýšenou 
o příslušnou sazbu DPH). Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu                 
č.240-215/2010. 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 29.7.2011 
 

511/10/7/2011 Zrušení usnesení Rady města Přerova č. 4075/95/6/2010, kterým bylo 
schváleno zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1136/2 v k.ú. 
Henčlov, a zrušení usnesení č. 258/5/7/2011, kterým Rada města 
Přerova rozhodla, že trvá na usnesení č. 4075/95/6/2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení č. 4075/95/6/2010 přijaté na 95. schůzi Rady města Přerova konané dne 

22.9.2010. 
 
2. ruší usnesení č. 258/5/7/2011 přijaté na 5. schůzi Rady města Přerova konané dne 2.2.2011. 

 

512/10/7/2011 Úplatný převod movité věci - plynovodní přípojka umístěná                 
na pozemku p.č. 1112/1 v k.ú. Bochoř - změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání mění usnesení Rady města Přerova č. 369/7/7/2011 přijaté Radou 
města Přerova na její 7. schůzi konané dne 16. března 2011, a to tak, že se původní text daného 
usnesení, který zní: 
 
"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." 
 
nahrazuje textem: 
 
"Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního 
města Přerova, a to plynovodní přípojky situované na pozemku p.č. 1112/1 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 27.450,- Kč." 

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ 

Termín: 30.6.2011 
 



 20 

513/10/7/2011 Převod movitých věcí do majetku Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem 
Přerov jako obdarovaným a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 3215 – Jaselská 12 v Přerově, 
zastoupeným Naděždou Čadovou, IČO: 28614411  a Společenstvím vlastníků  jednotek domu č.p. 
3216 – Čechova 33, 35, 37, Jaselská 14, 16, 18 v Přerově, zastoupeným Ing. Pavlem Čadou,             
IČ: 28613503, jako dárci. Předmětem daru je dopravní značení v celkové hodnotě 6.000,- Kč. 

Odpovídá: Ing. V. ČAJKA 

Termín: 31.5.2011 
 

514/10/8/2011 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce MV-25754-1/REG/2-
2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce MV-25754-1/REG/2-2010, ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 29.09.2010, mezi Českou republikou – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 
170 00 Praha 7, IČ: 00007064 (půjčitel), a Statutárním městem Přerov, Bratrská 34, 750 11 
Přerov (výpůjčitel), kterou je zapůjčen movitý majetek – technické vybavení pro informační 
systém správních evidencí a registr silničních  vozidel, který je dlouhodobě zapůjčen                
k zabezpečení přeneseného výkonu státní správy na úseku správních a dopravních evidencí, a 
to specifikovaný přílohou číslo 1b) – Inventurní soupis. 

 
2. pověřuje podpisem tohoto dodatku Mgr. Drahomíru Dučákovou, vedoucí Kanceláře 

tajemníka 

Odpovídá: Mgr. D. DUČÁKOVÁ 

Termín: 31.5.2011 

 

515/10/8/2011 Odpověď na petici obyvatel domů na ul. Lančíkových se žádostí           
o řešení dopravního značení v části ul. Lančíkových a Jižní čtvrti I. 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí petici obyvatel domů na ul. Lančíkových, 
výsledky projednávání Kanceláří primátora a návrh odpovědi doplněný o změnu dopravního značení 
na ul. Jižní čtvrť I. 

 

516/10/8/2011 Odpověď na petici obyvatel domů na ul. Jaselská ve věci zrušení 
obousměrnosti části Jaselské ulice. 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí petici obyvatel domů na ul. Jaselská, výsledky 
projednávání Kanceláří primátora a návrh odpovědi. 

 

517/10/8/2011 Zahraniční pracovní cesty. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složeníIng. Jiří 

Lajtoch, Mgr. Josef Kulíšek, Zdeněk Daněk, s řidičem, která se  uskuteční ve dnech 25.-
26.června.2011 při příležitosti městské slavnosti v Kedzierzyn-Kozle (Polsko), 
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2. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve  složení Ing. Jiří 
Lajtoch, Ing. Jiří Bakalík, Ing. Hana Mikulová, s řidičem, která se  uskuteční dne 1. června 
2011 při příležitosti představení projektu CityWalk v Klodzku (Polsko). 

 

518/10/8/2011 Doplnění pracovní skupiny pro regeneraci budovy Městského domu, 
Kratochvílova 1 a přilehlé budovy na nám. T. G. Masaryka 8 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje rozšíření pracovní skupiny pro regeneraci budovy 
Městského domu, Kratochvílova 1 a přilehlé budovy na nám. T. G. Masaryka 8 o další členy. 

 

519/10/8/2011 Podněty a připomínky z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 5. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 18.5.2011 
 

V Přerově dne 27. 4. 2011 

 

 
 
 
 

          Mgr. Josef Kulíšek                               Ing. Tomáš Dostal 
náměstek primátora města Přerova                                                                     člen Rady města Přerova 


