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USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Přerova konané dne 23. srpna 2011 

 

766/17/1/2011 Program 17. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 17. schůze Rady města Přerova konané dne 23. srpna 2011, 
 
2. schvaluje Ing. Michala Špalka ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze Rady města 

Přerova. 
 

767/17/2/2011 Kontrola usnesení - uzavření smluv s ČSOB - elektronické 
bankovnictví  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o uzavření Smlouvy o poskytování služby ČSOB Elektronického 

bankovnictví - ČSOB BusinessBanking 24 uzavřené dne 26.07.2011 mezi statutárním městem 
Přerov a Československou obchodní bankou, a. s.,se sídlem Radlická 333/150, 150 57  Praha 
5, IČ 00001350, 

 
2.  bere na vědomí informaci o uzavření Smlouvy o využívání služby ČSOB BusinessBanking 

24, uzavřené dne 26.07.2011 mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní 
bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57  Praha 5, IČ 00001350. 

 

768/17/2/2011 Přehled účasti členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za 
období 1.1.2011 - 30.6.2011 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti členů komisí RM a výborů ZM 
na jejich jednáních v období 1.1.2011 - 30.6.2011. 

 

769/17/3/2011 Výjimka ze stavební uzávěry 

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou “Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých 
drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu “Přerov, ul. Tovačovská, TRANSBETON, VNK“ situovanou na 
pozemcích parc.č. 1007/73 (ostatní plocha) a 1007/74 (ostatní plocha) v katastrálním území Přerov, 
kdy pozemek  parc.č. 1007/73 (ostatní plocha) v katastrálním území Přerov je součástí výše citované 
stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

770/17/3/2011 Územní plán města Přerova – Jan Grác, žádost o změny 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit podle 
ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění, pořízení změny Územního plánu města Přerova na žádost pana Jana Gráce podle důvodové 
zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení. 
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771/17/3/2011 Územní plán města Přerova – schválení Zadání změny č. 1 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podle 
ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění, Zadání změny č. 1 Územního plánu města Přerova v souladu s důvodovou zprávou a přílohou 
tohoto návrhu usnesení. 

 

772/17/3/2011 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 09046823 ze dne 
24.1.2011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životního prostředí na akci „Zateplení ZŠ J.A.Komenského, Přerov Předmostí“  mezi 
Statutárním městem Přerovem a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Praha 
11, Kaplanova 1931/1. 
Dodatek  č. 1 řeší změnu (snížení) parametru zateplených ploch  z 10.836 m 2 na 10.727 m2.              
V ostatním se  obsah citované smlouvy nemění. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.8.2011 
 

773/17/3/2011 Plánovací smlouva pro Přesun a modernizaci stávající technologie 
betonárny Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a firmou TRANSBETON s. r. o. se 
sídlem Slovanské nám. 9, 612 00 Brno, IČ: 25597205 na prodloužení distribuční soustavy elektrické 
energie vysokého napětí pro napojení nové trafostanice na pozemcích p.č. 1007/73 a 1007/74 v k.ú. 
Přerov. 

 

774/17/3/2011 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. 47 589,- Kč manželům M.a 
V.C. na vybudování domovní čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 201 v k.ú. Čekyně pro 
novostavbu rodinného domu v ulici Selská. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 7.10.2011 
 

775/17/4/2011 Odklad splátek půjčky z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 16/10 
ze dne 22. 9. 2010 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi R.a A.N., 
jako dlužníky, jehož předmětem bude odklad tří měsíčních splátek za kalendářní měsíce červenec, 
srpen a září r. 2011, se zachováním doby splatnosti celkové dlužné částky, a to změnou znění čl. III 
odst. 1 této smlouvy tak, že jeho stávající text: 
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 „Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy  k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000040 a to tak, aby částku 570 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili 
nejpozději do 15. 5. 2016. Za tímto účelem odbor ekonomiky vyhotoví dlužníkům splátkový kalendář, 
včetně případných úprav tohoto kalendáře v souvislosti s povolením odkladu splátek půjčky nebo 
nedočerpáním půjčky ve výši více jak 5 % poskytnuté částky za podmínek uvedených v následujících 
ustanoveních tohoto článku smlouvy o půjčce, přičemž maximální možný termín úhrady celé půjčky 
dle předchozí věty musí být zachován. Splátkový kalendář, který je nedílnou součástí smlouvy o 
půjčce,  zahrnuje i úroky dle odst. 2 tohoto článku.  
Dlužníci berou na vědomí, že v případě žádosti o splátkový kalendář s lhůtou splatnosti delší než 18 
měsíců, podléhá tento právní úkon rozhodnutí zastupitelstva města.“ 
 
 se nahrazuje textem: 
 
„Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy  k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000040 a to tak, aby částku 570 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili 
nejpozději do 15. 5. 2016. Za tímto účelem odbor ekonomiky vyhotoví dlužníkům splátkový kalendář, 
včetně případných úprav tohoto kalendáře v souvislosti s povolením odkladu splátek půjčky nebo 
nedočerpáním půjčky ve výši více jak 5 % poskytnuté částky za podmínek uvedených v následujících 
ustanoveních tohoto článku smlouvy o půjčce, přičemž maximální možný termín úhrady celé půjčky 
dle předchozí věty musí být zachován. Splátkový kalendář, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke 
smlouvě o  půjčce,  zahrnuje i úroky dle odst. 2 tohoto článku.  
Dlužníci berou na vědomí, že v případě žádosti o splátkový kalendář s lhůtou splatnosti delší než 18 
měsíců, podléhá tento právní úkon rozhodnutí zastupitelstva města.“ 
 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. Znění nového splátkového kalendáře je přílohou této 
předlohy. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.9.2011 
 

776/17/4/2011 Regionální letiště Přerov a. s. - informace o hospodaření 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informaci o hospodaření společnosti Regionální letiště Přerov a. s., za rok 2010. 

 

777/17/4/2011 Rating statutárního města Přerova za rok 2010 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla schválit záměr uzavření smlouvy na provedení ratingu 
statutárního města Přerova za rok 2010 firmou Moody´s Investors Service Limited, IČ 24656399. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

778/17/4/2011 Změna vnitřního předpisu č. 2/10 PRAVIDLA pro poskytování odměn 
ředitelům příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním městem 
Přerovem, s výjimkou škol a školských zařízení, ve znění vnitřního 
předpisu 7/11 
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Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č. ……/11, kterým se mění vnitřní předpis 
č. 2/10 PRAVIDLA pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací, zřizovaných 
statutárním městem Přerovem, s výjimkou škol a školských zařízení, ve znění vnitřního předpisu 7/1. 
Znění vnitřního předpisu č. ……/11 je přílohou  důvodové zprávy. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ, Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.9.2011 
 

779/17/4/2011 Restrukturalizace příspěvkové organizace Domovní správa města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zřídit organizační složku 

územního samosprávného celku Správa bytového a nebytového fondu města Přerova, 
 
2. zřizuje pracovní skupinu, která se bude zabývat „transformací“ příspěvkové organizace 

Domovní správa města Přerova na organizační složku územního samosprávného celku 
Správa bytového a nebytového fondu města Přerova ve složení: předsedkyně pracovní 
skupiny: Oldřiška Sedláčková, členové pracovní skupiny: Ing. Marcela Herbríková, Bc. Ivana 
Jeřábková, Mgr. Petr Karola, Mgr. Zdeněk Vojtášek, Antonín Čechák, Ing. Eva Pospíšilíková, 
organizační pracovník: Helena Neuwirtová. 

 

780/17/4/2011 Rozpočtová opatření – převody finančních prostředků v souvislosti se 
změnou organizační struktury 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy 
rozpočtu dle přílohy. 

 

781/17/4/2011 Rozpočtové opatření č. 11 

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. 
 

782/17/4/2011 Rozpočtové opatření č. 11 – dodatek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 

783/17/4/2011 Rozpočtové opatření č. 11 – dodatek č. 2 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 

784/17/4/2011 Záměr přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr přijetí úvěru ve výši do 100 mil. 
Kč se splatností do roku 2014 na financování projektu "Zajištění přenosu dat a informací v 
územní samosprávě města Přerova", 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit Radu města Přerova zadáním veřejné 

zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na 
poskytovatele úvěru ve výši do 100 mil. Kč se splatností do konce roku 2014 na financování 
projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova". 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.9.2011 

 

785/17/4/2011 Komentář ke zprávě auditora 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace ke zprávě auditora. 
 

786/17/4/2011 Žádost o finanční spoluúčast na akcích - oslavy 20 let Primáš a Hity 
módy 2012 - záměr 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr na poskytnutí dotace 

cimbálové muzice Primáš, Jaromír Odstrčil, Blahoslavova 1, 750 00 Přerov, IČ: 26598019, na 
částečnou úhradu nákladů spojených s oslavami 20 let trvání kapely, 

 
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr na poskytnutí dotace subjektu 

Věra Lakomá,  Agentura HIT, Seifertova 12, 750 02 Přerov, IČ: 65144465, na částečnou 
úhradu nákladů spojených s realizací kulturně společenské akce Hity módy 2012. 

 

787/17/5/2011 Vzdání se pracovního místa ředitelky Mateřské školy Přerov, 
Kouřílkova 2   

Sestavení    konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   
obsazení  pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov, 
Kouřílkova 2 - jmenování členů komise včetně předsedy, určení 
tajemníka konkursní komise   

Vyhlášení  konkursního  řízení   na   obsazení   pracovního místa 
ředitele Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Přerov, Kouřílkova 2 paní Mgr. Zdenky Hradilíkové ke dni 31. 12. 2011, 
 
2. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, zřízené statutárním 
městem Přerov, 

 
3. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, zřízené statutárním městem 
Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 24. 08. 2011. 
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Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2: 
• Mgr. Dušan Hluzín (člen určený zřizovatelem) 
• Mgr. Romana Pospíšilová (člen určený zřizovatelem) 
• Mgr. et Mgr. Silvie Čanková (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje) 
• Michaela Gálíčková (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 

podle druhu a typu příslušné školy, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov,   
 U tenisu 2) 
• Martina Gardavská (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, 

Kouřílkova 2) 
• Mgr. Naděžda Pytlíčková (školní inspektor České školní inspekce) 
 
4. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 –  pana Mgr. Dušana 
Hluzína, s účinností od 24. 08. 2011, 

 
5. schvaluje , že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 je s účinností od 
24. 08. 2011 paní Jitka Sotorníková, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, 
Oddělení školství a mládeže Magistrátu města Přerova, 

 
6. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 

Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2011 

 

788/17/5/2011 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem   

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

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.9.2011 
 

789/17/5/2011 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – 
projekt „Mate řídouška bez bariér“ 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit financování realizace projektu 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, 
IČ: 47858281, se sídlem Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, s názvem „Mateřídouška bez 
bariér“ z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2011 do výše 284 000,- Kč, 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Mgr. Marie Sedláčková 

Termín: 31.12.2011 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v případě, že příspěvková organizace 
Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem 
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Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, obdrží v rámci finanční podpory projektu „Mateřídouška 
bez bariér“ z  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 
Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, závěrečnou platbu (tzv. zádržné), vrátí finanční 
prostředky ve výši závěrečné platby (tzv. zádržného) statutárnímu městu Přerovu nejpozději 
do 31. 12. 2012, 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Mgr. Marie Sedláčková 

Termín: 31.12.2012 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 
závazného ukazatele: 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

    rozpočet      
po úpravě 

6409  
 

5901 

219 Ostatní činnosti j. n. 
(rezerva) 
Nespecifikované rezervy 

9 296,1* - 284,0 
 

- 284,0 

9 012,1 

3113  
5331 

610 Základní školy 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

15 508,5* + 284,0 
+ 284,0 

15 792,5 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové  
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

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

15 508,5 * + 284,0 15 792,5 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

790/17/5/2011 ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV - záměr účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč subjektu ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV,               
IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28, na náklady spojené s účastí jezdců klubu Adama a Pavla 
Procházkových na dvoudílném Mistrovství světa 2011 v biketrialu konaném 24. 07. 2011 v České 
republice a 31. 07. 2011 ve Španělsku. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: rok 2011 
 

791/17/5/2011 Mateřské centrum Sluníčko – záměr účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč subjektu Mateřské centrum Sluníčko, IČ: 66743516, se 
sídlem Přerov, Sokolská 26, na zakoupení motorové sekačky na trávu v roce 2011. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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792/17/5/2011 TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 1 800 000,- Kč subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se 
sídlem Přerov, Bezručova 4, na dofinancování pořízení a položení nové podlahové krytiny (tenisového 
povrchu) a odstranění stávající podlahové krytiny (tenisového povrchu) ve sportovní hale v občanské 
vybavenosti č.p. 3250 na parcele p.č. 2656/2 v k.ú. Přerov v roce 2010. 
 

 

793/17/5/2011 Tělocvičná jednota Sokol Přerov – záměr účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 360 000,- Kč subjektu Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se 
sídlem Přerov, Brabansko 2, na opravu izolace stropu a vzduchotechniky hlavního sálu sokolovny v 
občanské vybavenosti č.p. 566 na parcele p.č. 4338 v k.ú. Přerov v roce 2011. 
 

 

794/17/6/2011 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

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

Kojetínská č.o. 38, s manželi I.a P.G., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 6 v domě č.p. 1826 v Přerově, 

Kojetínská č.o. 22, s paní Y.V.,  
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 5 v domě č. p. 1827 v Přerově,  

Kojetínská  č.o.24, s panem A.M., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě zvláštního určení - domě                     

s pečovatelskou službou č.p. 748 v Přerově, Trávník č.o.1, s paní  M.B.,  
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v domě zvláštního určení - domě                  

s pečovatelskou službou č.p. 2472  v  Přerově,  Jižní črvrť I  č.o.25, s paní  M.H.,  
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 69 v domě zvláštního určení - domě                  

s pečovatelskou službou č.p. 748  v  Přerově,  Trávník  č.o.1, s paní  Z.P.,  
 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2/2 v domě č.p.3119 v Přerově, nábř. PFB 10,   

s manželi Y. a J.V. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 15.10.2011 

 

795/17/6/2011 Informace DSMP o uzavírání dohod o navýšení nájemného                   
v některých obecních bytech 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí , že s účinností od 24.8.2011 budou ze strany 
DSMP v zastoupení statutárního města uzavírány předem s nájemci obecních bytů „Dohody o zvýšení 
nájemného“, jejichž  vzor  je přílohou důvodové zprávy, a to v případech, kdy dochází např. instalací 
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dalšího topidla ke zvýšení původní 3. nebo 2. kategorie (dle dřívějších předpisů) na kategorii vyšší, 
resp. z bytu se sníženou kvalitou se stává byt standardní. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 24.8.2011 
 

796/17/6/2011 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.9              
v Přerově, Kojetínská 1947 s paní Z.V. výjimečně na dobu 6 měsíců za podmínky postupného splácení 
dluhu vůči Domovní správě města Přerova. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 30.9.2011 
 

797/17/6/2011 Záměr poskytnutí účelové dotace Domov pro seniory Tovačov 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
poskytnutí účelové dotace na rok 2011 ve výši 208 956,- Kč  subjektu Domov pro seniory Tovačov, 
příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Nádražní 94, Tovačov. 

 

798/17/6/2011 Poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na nájemné prostor včetně 
nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu Sdružení Linky 
bezpečí na adrese Ústavní 91/95, Bohnice, Praha 8 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1.  schválit poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení Linka bezpečí, IČ 61383198, se sídlem Praha 8 - 
Bohnice, Ústavní 91/95, na nájemné prostor včetně nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu v 
roce 2011.  
 
2.  schválit následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele : 
 
výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

4357  
 

5192 

620 Domovy (neinvestiční transfery 
obcím) 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky 
a náhrady 

30,0 - 5,0 
 

- 5,0 

25,0 

4379  
 

5222 

620 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální prevence  
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením 

0,0 + 5,0 
 

+ 5,0 

5,0 

 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL : 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

31 648,6 + 5,0 31 653,6 
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Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.10.2011 
 

799/17/6/2011 Zvýšení úhrad za stravování v Domově pro seniory, Kabelíkova 14a, 
Přerov a Denním pobytu, Purkyňova 16, Přerov 

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

Přerov,  ze 135,- Kč na 139,- Kč na jednoho uživatele, a to s účinností od 1. 9. 2011, 
 
2. schvaluje změnu výše  úhrad   za   obědy  v   Denním  pobytu,  Purkyňova  16,    Přerov,         

z 53,- Kč na 57,- Kč na jednoho uživatele, a to s účinností od 1. 9. 2011. 

Odpovídá: PhDr. Marta Vanišová   

Termín: 1.9.2011 

 

800/17/7/2011 Informace o pokutách ÚOHS - Dopravní stavby Přerov, Zimní stadion 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

(dále jen „úřad“) č.j.: ÚOHS-R46/2011/VZ-11319/2011/310/EKu ze dne 28. července 2011 ve 
správním řízení o rozkladu podaném Statutárním městm Přerov dne 21. 2. 2001 proti 
rozhodnutí úřadu č.j. ÚOHS-S101/2010/VZ- 262/2011/540/PVé ze dne 7. 2. 2011 ve věci 
možného spáchání správního deliktu při zadávání veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy 
zimního stadionu“, kterým předseda úřadu změnil výši uložené pokuty z částky 90 000,- Kč na 
10 000,- Kč. 

 
2. bere na vědomí informaci o Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

(dále jen „úřad“) č.j.: ÚOHS-R45/2011/VZ-11318/2011/310/EKu ze dne: 28. července 2011 
ve správním řízení o rozkladu podaném Statutárním městm Přerov dne 21. 2. 2011 proti 
rozhodnutí úřadu č.j. ÚOHS-S100/2010/VZ-486/2011/540/PVé ze dne 7. 2. 2011 ve věci 
možného spáchání správního deliktu při zadávání veřejné zakázky s názvem „Dopravní stavby 
– Přerov“, kterým předseda úřadu změnil výši uložené pokuty z částky 300 000,- Kč na 30 
000,- Kč. 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6310 2141 210 Příjmy z úroků 220,0 + 40,0 260,0 
 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR  

POL 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6171  320 Činnost místní správy 1 594,0 * + 40,0 1 634,0 
 5363   Úhrady sankcí jiným rozpočtům             + 40,0 
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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801/17/7/2011 Záměr statutárního  města Přerova  –   nájem  nemovitých  věcí            
v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5950/1        
o výměře 40 m2,  části pozemku  p.č. 5875/51 o výměře 93 m2, oba       
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 5950/1 o výměře 40 m2,  části 
pozemku  p.č. 5875/51 o výměře 93 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

802/17/7/2011 Záměr statutárního  města Přerova –  směna  nemovitých  věcí             
v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5852/23 ost. 
plocha o výměře 236 m2 v k.ú. Přerov, za pozemky v majetku 
Prechezy, a.s., se sídlem  nábř. Dr. E. Beneše 24, Přerov - p.č. 4957/6, 
ost. plocha, o výměře 19 m2, p.č. 4957/7, ost. plocha, o výměře 98 m2 a 
p.č. 4957/33, ost. plocha, o výměře 55 m2, vše v k.ú. Přerov.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu  nemovitých  
věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5852/23, ost. plocha, o výměře 236 m2,        
v k.ú. Přerov za pozemky v majetku Prechezy, a.s., IČ 26872307, se sídlem  nábř. Dr. E. Beneše 24, 
Přerov -  p.č. 4957/6, ost. plocha, o výměře 19 m2, p.č. 4957/7, ost. plocha, o výměře 98 m2, p.č. 
4957/33, ost. plocha, o výměře 55 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

803/17/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města  Přerova - části pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice 
u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 455/2, ovocný  sad,     

o výměře 260 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova, 
 
2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a V.B. 

jako nájemcem, kterou bude ke dni 31.8.2011 ukončen nájemní vztah k části pozemku p.č. 
455/2, ovocný sad, v k.ú. Lověšice u Přerova, o výměře 260 m2, založený nájemní smlouvou 
uzavřenou mezi pronajímatelem a  nájemcem ze dne 19.4.2001 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
30.12.2003. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.9.2011 

 

804/17/7/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2790/1 v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí 
pozemku p.č. 2790/1, ost.pl., o celkové výměře cca 50 m2 v k.ú. Přerov. 

 

805/17/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části zdi domu č.p. 406  příslušného         
k části obce Přerov I. - Město, Velké Novosady 5 v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části zdi domu 
č.p. 406 příslušného k části obce Přerov I. – Město, Velké Novosady 5,  na pozemku p.č. 731  v k.ú. 
Přerov, o výměře cca 35 m2. 

 

806/17/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 152 v k.ú. 
Čekyně 

Rada města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č. 49/2/9/2010 z 2. schůze Rady města 
Přerova konané dne 29.11.2010, kterým schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
části pozemku p.č. 152, ost.pl., o výměře cca 30 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

807/17/7/2011 Záměr statutárního  města Přerov – úplatný převod nemovitých  věcí   
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 255/1         
o výměře cca 7 m2, v k.ú. Přerov.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu nemovitých  věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 255/1, zahrada, o výměře cca 7 m2, v k.ú. Přerov. 

 

808/17/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem veřejných WC                  
na Žerotínově náměstí v Přerově 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem jiného 
nebytového prostoru č. 641/103 v objektu k bydlení č.p. 641, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
postaveném na pozemku p.č. 78 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 511 m2 v k.ú. Přerov, ke 
kterému náleží podíl id. 1701/137821 na společných částech budovy č.p. 641 a pozemku p.č. 78      
v k.ú. Přerov. 

 

809/17/7/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nebytového prostoru           
v budově č.p. 816, příslušné k části obce Přerov I-M ěsto, postavené na 
pozemku p.č. 1872 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytového 
prostoru o výměře 9,24 m2 v budově č.p. 816, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené      
na pozemku p.č. 1872 v k.ú. Přerov. 

 

810/17/7/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č.  374 v k.ú.  
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod  
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  pozemku   p.č.  374, ostatní plocha,                
o výměře 221 m2   v k.ú.  Přerov. 

 

811/17/7/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č.  658/2  v k.ú.  
Kozlovice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemku  p.č. 658/2,  zastavěná plocha  a 
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nádvoří, o výměře 5m2  v  k.ú. Kozlovice u Přerova. 
 

812/17/7/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku  p.č.  59/2          
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  
části pozemku  p.č. 59/2  zastavěná plocha  a nádvoří, společný dvůr o výměře cca 12 m2  a části 
společné zdi stojící na pozemku p.č. 59/2 a p.č. 60/3  vše   v  k.ú. Přerov. 

 

813/17/7/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č.  5176/42 a p.č. 
5176/43 vše v k.ú.  Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  
pozemku   p.č. 5176/42,  orná půda,  o výměře 1659 m2  a  p.č. 5179/43, orná půda, o výměře 673 m2 
vše  v k.ú.  Přerov. 

 

814/17/7/2011 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod   nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 2624/1, p.č. 
2625/1,  p.č.  2626,  p.č. 5074/3  a p.č. 5082 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod   
nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova, části pozemku  p.č. 5074/3, ostatní plocha,     
o výměře 24 m2, části pozemku p.č. 2626, ostatní plocha, o výměře 345 m2, části pozemku p.č. 
5082,  ostatní plocha, o výměře 836 m2  a  pozemků   p.č. 2625/1, ostatní plocha, o výměře 2045 m2 a  
p.č. 2624/1,  zahrada, o výměře 267 m2  vše v k.ú. Přerov. 

 

815/17/7/2011 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– vyjmutí 19 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2144, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1158         
v k.ú. Přerov ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.          
v platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyjmutí 19 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2144, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 1158 v k.ú. Přerov (nám. Fr. Rasche 7) ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 
Sb. v platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007         
v platném znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek dosahuje výše 12,5 %. 

 

816/17/7/2011 Záměr nakládání s nemovitým majetkem Statutárního města Přerova 
– narovnání právních vztahů a vymezení objektu k bydlení č.p. 457, 
č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město           
na pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4, p.č. 3067/5 vše v k.ú. Přerov      
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr:  
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1.  Uplatnění vlastnického práva Statutárního města Přerova podle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 
172/1991 Sb. v platném znění k nemovitosti dosud vedené na listu vlastnickém č. 4684 pro 
katastrální území Přerov a obec Přerov, na němž je dosud veden samostatný zápis budovy část 
obce Přerov I-Město č.p. 1094, způsob využití bytový dům, na pozemku číslo parcelní 3067/5, 
LV č. 10001, když v části A – LV je zapsáno vlastnické právo k budově ve prospěch mimo 
jiné České republiky, právo hospodaření s majetkem státu – Bytový podnik města Přerova, 
Blahoslavova 1499/7, Přerov s podílem pět tisíc šest set devadesát tři/deset tisíc (5693/10000).  

 
2.  Uzavření dohody mezi Statutárním městem Přerovem a Stavebním bytovým družstvem Přerov 

o  určení výše svých spoluvlastnických podílů k budově č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, část 
obce Přerov I-Město, způsob využití bytový dům na pozemcích parcela č. 3067/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, parcela č. 3067/4 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV č. 
7518, parcela č. 3067/5 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV č. 4684, v 
katastrálním území Přerov, obec Přerov, okres Přerov, která  bude vyjadřovat jejich 
spoluvlastnický vztah k částem budovy, které se za podmínek stanovených dle zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami ve smyslu 
ust. § 2 odst. h) tohoto zákona a společnými částmi domu ve smyslu ust. § 2 písm. g) tohoto 
zákona s výjimkou bytových jednotek č. 1094/7, č. 1094/8, č. 1094/9, č. 1094/3 a č. 1094/6, 
které jsou ve vlastnictví fyzických osob, a včetně jejich příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech této budovy takto:  

 
a)    Statutární město Přerov spoluvlastnický podíl ve výši 106247/175452  
b)    Stavební bytové družstvo Přerov spoluvlastnický podíl ve výši 69205/175452. 

 

817/17/7/2011 1. Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí              
v majetku statutárního města Přerova - nebytových prostor v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části 
obce  Přerov I-M ěsto,  na pozemku  p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov 
pro seniory)                                                                                                                                                                                                                                            

2. Nájem movitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
zařízení a vybavení kuchyňského bloku v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušného k části obce Přerov 
I. - M ěsto, na pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory)  

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytových prostor - kuchyňského bloku 

- pavilon A a bufetu - pavilon C, v rozsahu dle přílohy č. 1, v objektu občanské vybavenosti  
č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 
5196/25  v k.ú. Přerov (Domov pro seniory),  o celkové výměře 163,67 m2, 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova - nebytových prostor - kuchyňského bloku - pavilon A a bufetu - pavilon C, v rozsahu 
dle přílohy č. 1, v objektu občanské vybavenosti  č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušného          
k  části obce  Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov, (Domov pro seniory),   
o celkové výměře 163,67 m2, mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 
Eurogastro, společné stravování a služby s.r.o., Lafayettova 48/7, Olomouc, IČ 28568028, 
jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinnosti od 1. 9. 2011                  
do 29.9.2011. Účelem nájmu je zajištění dodávky stravy a provozu bufetu v Domově pro 
seniory, Kabelíkova 14a, Přerov. Nájemné je stanoveno ve výši celkem 10.536,60 Kč,  
navýšené o příslušnou sazbu DPH. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.8.2011 
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3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem movitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova - zařízení a vybavení kuchyňského bloku, v rozsahu dle přílohy č. 2, v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  
na pozemku  p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory), mezi statutárním městem 
Přerov,  jako pronajímatelem a Eurogastro, společné stravování a služby s.r.o., Lafayettova 
48/7, Olomouc, IČ 28568028, jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,      
s účinností od 1. 9. 2011. Roční nájemné bude činit celkem 87.894,12 Kč, navýšené                 
o příslušnou sazbu DPH. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.8.2011 

 

818/17/7/2011 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem 
Přerov jako půjčitelem a Tenisovým klubem Precolor Přerov jako 
vypůjčitelem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem půjčitelem a TJ Spartak Přerov jako 
vypůjčitelem. Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka 
nemovitostí v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 4  ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 17.4.2002 ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 16.11.2003, dodatku č. 2 ze dne 27.11.2009, dodatku č.3 ze dne 
11.12.2009 mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem na straně jedné a Tenisovým 
klubem Precolor Přerov, se sídlem Přerov, U Tenisu 16, IČ: 14617200 jako vypůjčitelem na 
straně druhé, kterým se z předmětu výpůjčky vyjímají pozemky: 

 
p.č. 2637/14, ost. plocha, o výměře 336 m2 
p.č. 2637/17, ost. plocha, o výměře 34 m2 
p.č. 3344/2, ost. plocha, o výměře 1.318 m2 
p.č. 3344/3, ost. plocha, o výměře 1.522 m2 
p.č. 3344/4, vodní plocha, o výměře 2.105 m2 
p.č. 3345/1, zahrada, o výměře 125 m2 
p.č. 3345/2, ost.plocha, o výměře 1.178 m2 
p.č. 3345/13, ost. plocha, o výměře 2.318 m2 
p.č. 3345/14, ost.plocha, o výměře 2.168 m2 
p.č. 3345/15, ost. plocha, o výměře 225 m2 
p.č. 3345/16, trvalý travní porost, o výměře 709 m2 
část p.č. 2656/1, ost. plocha,  o výměře cca 5.580 m2 
 
Ostatní ujednání smlouvy o výpůjčce se nemění. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 23.9.2011 

 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 2  ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 7.12.2009 ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 9.2.2010 mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem na straně 
jedné a TJ Spartak Přerov, se sídlem Přerov, Bezručova 4, Přerov, IČ: 00534935 jako 
vypůjčitelem na straně druhé, kterým se z předmětu výpůjčky vyjímají pozemky: 

 
p.č. 2637/15, zast. plocha a nádvoří, o výměře 56 m2 
p.č. 2637/16, zast. plocha a nádvoří, o výměře 42 m2 
p.č. 3345/12, zast. plocha a nádvoří, o výměře 109 m2 
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3. schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – pozemků : 

 
p.č. 2637/13, ost. plocha, o výměře 60 m2 
p.č. 2637/14, ost. plocha, o výměře 336 m2 
p.č. 2637/17, ost. plocha, o výměře 34 m2 
p.č. 3343/1, trvalý travní porost o výměře 590 m2 
p.č. 3344/2, ost. plocha, o výměře 1.318 m2 
p.č. 3344/3, ost. plocha, o výměře 1.522 m2 
p.č. 3344/4, vodní plocha, o výměře 2.105 m2 
p.č. 3345/1, zahrada, o výměře 126 m2 
p.č. 3345/2, ost.plocha, o výměře 1.178 m2 
p.č. 3345/13, ost. plocha, o výměře 2.327 m2 
p.č. 3345/14, ost.plocha, o výměře 2.174 m2 
p.č. 3345/15, ost. plocha, o výměře 225 m2 
p.č. 3345/16, trvalý travní porost, o výměře 709 m2 
p.č. 3345/12, zast. plocha a nádvoří, o výměře 109 m2 
p.č. 2637/15, zast. plocha a nádvoří, o výměře 56 m2 
p.č. 2637/16, zast. plocha a nádvoří, o výměře 42 m2 
část p.č. 2656/1 ost. plocha,  o výměře cca 5.580 m2 

 

819/17/7/2011 IPRM 2011-Bytový fond - schválení  smlouvy  na realizaci stavebních 
prací nad rámec projektových dokumentací 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PTÁČEK – 
pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ 258 96 873  na stavební práce související          
s realizací investiční akce „Regenerace  a revitalizace bytových domů v IPRM v Přerově.“                   
s nabídkovou cenou  2 317 863,00 Kč (bez DPH), 2 549 649,30 Kč (s 10 % DPH). 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.9.2011 
 

820/17/7/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č.  3123/2, p.č. 3123/3, p.č. 3123/4, p.č. 3123/5, p.č. 
3123/26, p.č. 3123/27, p.č. 3123/28, p.č. 3123/29, p.č. 3123/46 a  p.č. 
3123/47 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. 
schválit úplatný převod pozemku p.č. 3123/2 zastavěná plocha   o výměře 21 m2  v k.ú. Přerov             
z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví  Mgr. E.P., za cenu v čase a místě obvyklou  
stanovenou ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí 29 400,- Kč ( tj. 
1400,- Kč/m2). 
 
2.  
schválit úplatný převod pozemku p.č. 3123/3 zastavěná plocha   o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov             
z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví  J.D., za cenu v čase a místě obvyklou  
stanovenou ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí 26 600,- Kč ( tj. 
1400,- Kč/m2). 
 
3.  
schválit úplatný převod pozemku p.č. 3123/4 zastavěná plocha   o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov              
z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví  J.Š.,  za cenu v čase a místě obvyklou  
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stanovenou ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí 26 600,- Kč ( tj. 
1400,- Kč/m2). 
 
4.  
schválit úplatný převod pozemku p.č. 3123/5 zastavěná plocha   o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov             
z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví M.G., za cenu v čase a místě obvyklou  
stanovenou ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí 26 600,- Kč ( tj. 
1400,- Kč/m2). 
 
5.  
schválit úplatný převod pozemku p.č. 3123/26 zastavěná plocha   o výměře 19 m2 v  k.ú. Přerov           
z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví J.P. za cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou 
ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí 26 600,- Kč ( tj. 1400,- Kč/m2). 
 
6. 
schválit úplatný převod pozemku p.č. 3123/27 zastavěná plocha   o výměře 19 m2 v  k.ú. Přerov          
z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví A.K. za cenu v čase a místě obvyklou  
stanovenou ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí 26 600,- Kč ( tj. 
1400,- Kč/m2). 
 
7.  
schválit úplatný převod pozemku p.č. 3123/28 zastavěná plocha   o výměře 19 m2 v  k.ú. Přerov            
z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví J.P. za cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou 
ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí 26 600,- Kč ( tj. 1400,- Kč/m2). 
 
8.  
schválit úplatný převod pozemku p.č. 3123/29 zastavěná plocha   o výměře 21 m2 v  k.ú. Přerov          
z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví  V.M. za cenu v čase a místě obvyklou  
stanovenou ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí 29 400,- Kč ( tj. 
1400,- Kč/m2). 
 
9.  
schválit úplatný převod pozemku p.č. 3123/46 zastavěná plocha   o výměře 3 m2 v  k.ú. Přerov             
z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví  F.K. za cenu v čase a místě obvyklou  
stanovenou ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí 4 200,- Kč ( tj. 1400,- 
Kč/m2). 
 
10.  
schválit úplatný převod pozemku p.č. 3123/47 zastavěná plocha   o výměře 1 m2 v  k.ú. Přerov            
z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví manželů L. a A.D. za cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí 1 400,- Kč 
( tj. 1400,- Kč/m2). 

 

821/17/7/2011 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. st. 341/2 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. st. 341/2, zast.pl. a nádvoří, o výměře 11 m2 v k.ú. Předmostí do podílového 
spoluvlastnictví paní S.Z. k id 1/2, pana Ing. L.Z. k id 1/4 a paní M.P. k id 1/4 za kupní cenu ve výši 
9.200,- Kč t.j. 836,36 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

822/17/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 23 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 
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p.č. 5745/15 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 23 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/15 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/10, 11, 12) a 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544 a 
pozemku p.č. 5745/15 o výměře 561 m² zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců 
těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace 
prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném 
znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 

 

823/17/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město na pozemku p.č. 3346/9 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 změnu 
usnesení č. 24/2/4/2010, schválené na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 13.12.2010, 
kterým  
 
"schválilo úplatný převod 32 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/9, v k.ú. Přerov 
(Kozlovská 27, 29, 31) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1507, 
č.p. 1510, č.p. 1512 a pozemku p.č. 3346/9, 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 uvedené usnesení a příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 1510/2 a 
bytové jednotky č. 1512/1, kdy se původní znění textu usnesení: 
 
„schvaluje úplatný převod 32 bytových jednotek …“ 
 
a původní znění přílohy: 
 

jednotka  nájemce velikost 
podílu 

Cena jednotky 
-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

Cena 
pozemku  
ve výši  
30% 

Hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce 

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

1510/2 3+1 volný byt 6791/206480     
1512/1 4+1 S.V. 

S.I. 
7898/206480 316.027 Kč 

474.041 Kč 
17.751 Kč 7.512 Kč 341.290 Kč 

499.304 Kč 
 
nahrazuje novým zněním textu: 
 
„schvaluje úplatný převod 33 bytových jednotek ….“ 
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a novým zněním přílohy: 
 
jednotka  nájemce velikost 

podílu 
Cena jednotky 
-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

Cena 
pozemku  
ve výši  
30% 

Hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce 

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

1510/2 3+1 S.K. 6791/206480 273.162 Kč 
409.743 Kč 

15.263 Kč 6.459 Kč 294.884 Kč 
431.465 Kč 

1512/1 4+1 B.A. 7898/206480 316.027 Kč 
474.041 Kč 

17.751 Kč 7.512 Kč 341.290 Kč 
499.304 Kč 

 
V částech netýkajících se schváleného počtu převáděných bytových jednotek, bytové jednotky č. 
1510/2 a bytové jednotky č. 1512/1 se výše vedené usnesení včetně přílohy nemění. 

 

824/17/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
bytové jednotky č. 2552/1 v objektu k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 
2552, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemcích p.č. 5739/1, p.č. 5738/2, p.č. 5738/3 vše v k.ú. Přerov ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, do vlastnictví nájemce 
za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dohody o odstoupení Statutárního města Přerova od uzavřené smlouvy o úplatném převodu vlastnictví 
bytové jednotky č. 2552/1 v objektu k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5739/1, p.č. 5738/2, p.č. 5738/3 vše v k.ú. Přerov 
(Jižní čtvrť II/16, 15, 14), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552 a pozemků p.č. 5739/1, p.č. 5738/2, p.č. 5738/3 vše v k.ú. Přerov ve 
výši 743/17144, která byla uzavřena dne 30.6.2011 s nájemkyní bytové jednotky paní Mgr. J.Š., na 
základě žádosti nabyvatelky, za podmínky uhrazení nákladů Statutárního města Přerova na zajištění 
převodu uvedené bytové jednotky ve výši 4.800,- Kč včetně DPH, přičemž uhrazená celková kupní 
cena ve výši 337.360,- Kč bude vrácena po uzavření dohody o odstoupení a uhrazení nákladů 
Statutárního města Přerova. 

 

825/17/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
bytové jednotky č. 37/1 v objektu k bydlení č.p. 36, č.p. 37, příslušném 
pro část obce Přerov II – Předmostí na pozemku p.č. st. 722 v k.ú. 
Předmostí 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 bytové jednotky č. 37/1 v objektu k bydlení č.p. 36, č.p. 37, příslušném pro část obce Přerov II 
– Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 722 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 14, 16) a 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 36, č.p. 37 a pozemku p.č. st. 
722 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Předmostí, ve výši 7927/281170 z vlastnictví Statutárního města 
Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu 
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. 
 
jednotka  nájemce velikost podílu Cena Jednotky 

-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

Cena pozemku ve 
výši 30% 

Kupní cena celkem 
-dle varianty A/ 
-dle varianty B/ 
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37/1 4+1 S.P. 7927/281170 315.876 Kč 
473.814 Kč 

2.962 Kč 318.838 Kč 
476.776 Kč 

 

826/17/7/2011 Převod nemovitých věcí z majetku 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod - 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 za cenu 881.521,- Kč a 
spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3467 v k.ú. Přerov  ve výši 1097/8692 za cenu 
15.926,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 897.447,- Kč, dle vnitřního předpisu 
Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené 
znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajících nájemců, manželů J.a P.O., přičemž převod bude 
realizován v termínu do 31.12.2011. 

 

827/17/7/2011 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 
- oplocení "Cyklostezky - Žebračka" 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitosti - oplocení vybudovaného na pozemku p.č. 6752/1 v k.ú. Přerov v souladu               
s územním souhlasem č. 22/2011, č.j.: MMPr/022681/2011/ML ze dne 10. února 2011 „oplocení části 
pozemku p.č. 6752/1 a 6752/32 v Přerově u areálu EMOS spol. s r.o. na Lipnické ulici v Přerově“         
z vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 88.000, - Kč vč. DPH. 

 

828/17/7/2011 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 5935/19 v  k.ú.  Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný  
převod nemovitých věcí z majetku paní V.M. do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
5935/19 v k.ú.  Přerov, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.063.070,- Kč, z toho část pozemku o 
výměře 543 m2 ve výši 48.870,- Kč, tj. 90,-Kč/m2 (stavba obslužné komunikace), část pozemku o 
výměře 4.610 m2 ve výši 1.014.200,-Kč, tj. 220,- Kč/m2 (plocha pro terminál kombinované dopravy). 

 

829/17/7/2011 Převod  nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova –  
pozemku p.č. 5466/234  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení  č. 637/21/4/2009 Zastupitelstva města Přerova ze dne 20.4.2009,  
a to tak že stávající text: 
 
"bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 5486 ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl             
o výměře cca 1000 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví Pozemkového fondu ČR se sídlem Praha 3, 
Husineckého 11a, do vlastnictví Statutárního města Přerova." 
 
se nahrazuje textem: 
 
"bezúplatné nabytí pozemku p.č. 5466/234, orná půda, o výměře 729 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví 
ČR, správu nemovitostí ve vlastnictví státu  vykonává Pozemkový fond ČR se sídlem Praha 3, 
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Husineckého 11a, IČ: 45797072 do vlastnictví Statutárního města Přerova." 
 

830/17/7/2011 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města  Přerova – 4 
bezbariérových bytových  jednotek v objektu bydlení č.p. 735, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  3082/3        
v k.ú. Přerov (Bayerova 5) 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod bezbariérové bytové 

jednotky: 
 
-  č. 735/1 o celkové výměře 25,09 m2, (1+kk), 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 
příslušenství a spoluvlastnického podílu na  společných částech budovy a pozemku ve výši id. 
2509/177956 z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.M. 223/12, 
IČ 42866669 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu dle zpracovaného vlastního 
znaleckého posudku, 
 
-  č. 735/2 o celkové výměře 58,29 m2, (3+1), 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 
příslušenství a spoluvlastnického podílu na  společných částech budovy a pozemku ve výši id. 
5829/177956 z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.M. 223/12, 
IČ 42866669 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní dle zpracovaného vlastního 
znaleckého posudku, 
 
-  č. 735/3 o celkové výměře 44,63 m2, (2+1), 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 
příslušenství a spoluvlastnického podílu na  společných částech budovy a pozemku ve výši id. 
4463/177956 z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.M. 223/12, 
IČ 42866669 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu dle zpracovaného vlastního 
znaleckého posudku, 
 
-  č. 735/4 o celkové výměře 40,40 m2, (2+kk),  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 
příslušenství a spoluvlastnického podílu na  společných částech budovy a pozemku ve výši id. 
4040/177956 z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.M. 223/12, 
IČ 42866669 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu dle zpracovaného vlastního 
znaleckého posudku. 
 
2.    podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  4139 240  Ostatní převody z vlastních  fondů 0,0 + 4 979,0 4 979,0 
 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3612   530  Investiční akce (org. 500228 – 
 Zakoupení čtyř bezbariérových 

0,0 + 4 979,0 4 979,0 
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 bytů Bayerova 5) 

  6121    Budovy, haly a stavby   + 4 979,0   
 
FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU (FMB) 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 245  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

0,0 + 3 201,2 3 201,2 

 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6330   245  Převody vlastním fondům 
 v rozpočtech územní úrovně 

0,0 + 4 979,0 4 979,0 

  5345    Převody vlastním rozpočtovým 
 účtům 

  + 4 979,0   

  8115 245  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

1 777,8 - 1 777,8 0,0 

 

831/17/7/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytového prostoru v objektu administrativy č.p.  1117, příslušném    
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov 

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

10.9.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.1.2011 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.  25 o výměře  15,5 m2 mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a občanským sdružením "Agentura 4U", se sídlem 
Přerov I-Město, Kosmákova 2827/42, IČ 22865721, jako nájemcem, ke dni  31.8.2011. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.9.2011 

2. 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. 25, o výměře 15,5 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a společností INTERWORK SERVICE s.r.o., se sídlem Přerov  I - Město, 
Nerudova 2192/10, IČ 27797431, jako nájemcem, s účinností od 1.11.2011. Nájem bude 
uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  Výše nájemného bude činit  3.100,- 
Kč/rok, tj. 200,- Kč/m2/rok. Účelem nájmu bude využití prostoru jako kanceláře za účelem 
realizace projektu Evropského sociálního fondu (ESF) – „Jdeme za prací“. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.10.2011 

 

832/17/7/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 10 v k.ú. Čekyně  
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené dne 22.3.2000, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) 
a paní Ing. H.B. (jako nájemcem). Předmětem nájmu je část pozemku p.č. 100/1 (po obnově 
katastrálního operátu pozemek označený jako p.č. 10) zahrada o výměře 121,5 m2 v k.ú. 
Čekyně, účel je využití pozemku k zahrádkářským účelům. Smlouva je uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 1.10. běžného roku.  

 
Nájem bude ukončen dohodou k 31.12.2011. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.10.2011 

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené dne 20.7.1998 
mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a manželi V.a N.V. (jako nájemcem). 
Předmětem nájmu je část pozemku p.č. 100/1 (po obnově katastrálního operátu pozemek 
označený jako p.č. 10) zahrada o výměře 121,5 m2 v k.ú. Čekyně, účel je využití pozemku k 
zahrádkářským účelům. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, 
vždy k 1.10. běžného roku.  

 
Nájem bude ukončen dohodou k 31.12.2011. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.10.2011 

 

833/17/7/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
objektu občanské vybavenosti č.p. 32,  příslušného k části obce Přerov 
V – Dluhonice, na pozemku p.č.  235  a pozemku p.č. 235  v k.ú. 
Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na objekt občanské 
vybavenosti č.p. 32,  příslušný k části obce Přerov V – Dluhonice,  na pozemku p.č.  235 a pozemek 
p.č.  235 o výměře 919 m2, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Dluhonice, Kulturní dům v Dluhonicích mezi 
příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I – Město, 
Kratochvílova 30, IČ 45180512, jako pronajímatelem a občanským sdružením Společnost pro 
Kulturní dům v Dluhonicích, se sídlem Přerov V – Dluhonice, Dluhonice 32, IČ 42866707, jako 
nájemcem. 

 

834/17/7/2011 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 1311 v k.ú. Tučín 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku p.č. 1311, 
ost.pl., o výměře 1130 m2 v k.ú. Tučín mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
společností Agras Želatovice a.s., Želatovice 16, IČ: 25360663 (jako nájemcem). Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok, a to ke dni 1.10. běžného roku. Pozemek 
bude užíván  k  zemědělským účelům. Roční nájem bude činit 158,- Kč, t.j. 0,14 Kč/m2 a tato částka 
bude navýšena o částku odpovídající dani z nemovitosti odváděné vlastníkem pozemku stanovenou 
dle platných právních předpisů. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.10.2011 
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835/17/7/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
dvojgaráže bez č.p. /č.ev. na části pozemku p.č. 907/10  vše v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov (jako pronajímatelem) a paní A.G. (jako nájemcem). Předmětem smlouvy je nájem nebytových 
prostor - dvojgaráže v budově bez č.p./č.ev., garáž, na pozemku p.č. 907/10, zast.pl. a nádvoří, o 
výměře 51 m2 v k.ú.Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 
měsíc. Roční nájemné bude činit 10000,- Kč, t.j. 196,- Kč/m2, navýšené o příslušnou sazbu DPH. 
Účelem nájmu je užívání nebytových prostor jako garáž. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.10.2011 
 

836/17/7/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části nebytových prostor krytu CO na pozemcích p.č. 2883/25, p.č. 
2883/1, p.č. 2883/28  vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 12.12.2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.1.2009  na nájem  části  
nebytových prostor krytu CO na pozemcích p.č. 2883/1, ost.pl., ost.komunikace, p.č. 2883/25, ost.pl., 
silnice,  p.č. 2883/28, ost. pl., ost. komunikace, vše v k.ú. Přerov o celkové výměře 299,7 m2 (bývalý 
podchod ul. Tř. 17.listopadu) mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem  a občanským 
sdružením KAPPA-HELP, se sídlem  Přerov I – Město, nám. Přerovského povstání 2803/1,               
IČ 66743192, jako nájemcem, ke dni 31.8.2011. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.9.2011 
 

837/17/7/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 6696 v majetku 
statutárního města Přerova , v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat vodovodní řad včetně ochranného pásma a s tím 
spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 
třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, 
včetně případné rekonstrukce a odstranění vodovodního řadu k tíži pozemku p.č. 6696, ost. plocha, v 
k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - 
Město, Šířava 483/21, 750 02 Přerov, IČ 47674521. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 
483/21, 750 02 Přerov, IČ 47674521, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti 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, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH. 
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Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

838/17/7/2011 Zřízení věcného břemene  k pozemku p.č. 626, v k.ú. Předmostí,           
v majetku statutárního města Přerova v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé, odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové zemní 
vedení VN k tíži pozemku p.č. 626, ost. plocha, v k.ú. Předmostí, který je v majetku statutárního města 
Přerova a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení VN, v rozsahu dle 
geometrického plánu 1040-10/2011. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu 
neurčitou za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku č. 205-025/2011, navýšenou o příslušnou 
sazbu DPH. Oprávněný uhradí  správní poplatek  za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

839/17/7/2011 Zřízení věcného břemene k nemovitému majetku statutárního města  
Přerova - pozemku p.č. 1249 a p.č. 1235 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelovou síť nízkého napětí včetně ochranného 
pásma a s tím spojenému omezení, spočívajícímu v povinnosti strpět a umožnit  oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  kabelové sítě nízkého napětí  k tíži pozemku p.č. 
1249,  ost. plocha a p.č. 1235, ost. plocha v k.ú. Újezdec u Přerova, a to ve prospěch společnosti  ČEZ 
Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035. 
 Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
 Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím povinným z věcného 
břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 
02, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů  ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude  zaměřen rozsah věcného 
břemene  na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene.   
 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. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.10.2011 
 

840/17/7/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 102/10 a p.č. 181 oba v k.ú. 
Popovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové  vedení NN v rámci stavby „Přerov-
Vinary, Prášil nové NNk", včetně ochranného pásma a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  v 
povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tuto 
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nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění 
kabelového vedení NN k tíži pozemků p.č. 102/10, ost.pl., a p.č. 181, ost.pl., oba v k.ú. Popovice u 
Přerova a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 8, IČ: 
24729035. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
         Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím  povinným z věcného 
břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 8, IČ: 
24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
         Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti 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. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.10.2011 
 

841/17/7/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 255/1 v majetku 
statutárního města Přerova, v k.ú. Přerov    

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat podzemní vedení NN a VN včetně ochranného 
pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního vedení NN a VN k tíži pozemku p.č. 
255/1, zahrada, v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
405 02 Děčín, IČ 24729035. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02  Děčín, IČ 24729035, 
jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti 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, která bude navýšena 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. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 15.10.2011 
 

842/17/7/2011 Dispozice s nemovitým majetkem ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova – uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 2506, 
č.p. 2507, č.p. 2508 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5745/8. p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov 
I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov (Jižní 
čtvrť IV/15, 16, 17), ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, se spoluvlastníky Ing. V.a 
M.U., kterou budou upraveny spoluvlastnické podíly spojené s vlastnictvím jednotek v objektu k 
bydlení, kdy u nebytové jednotky č. 2507/101 (Objektová předávací stanice) bude změněna výměra 
dle současné skutečně užívané plochy a nebytová jednotka č. 2508/102 (bývalý úkryt CO), bude 
zrušena a tyto prostory budou převedeny do společných částí uvedeného objektu k bydlení jako 
sklepní prostory. 

 

843/17/7/2011 Prominutí pohledávky statutárního města Přerova za společností 
PRIOR, obchodní domy, a.s., IČ 46962344, se sídlem Dukelská brána 
7, Prostějov, ve výši 133,41 Kč na úrocích z prodlení s úhradou 
věcného břemene 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje prominutí pohledávky za společností PRIOR, 
obchodní domy, a.s., IČ 46962344, se sídlem Dukelská brána 7, Prostějov ve výši 133,41 Kč na 
úrocích z prodlení s úhradou za zřízení věcného břemene dle smlouvy, kterou dne 15.8.1995 uzavřely 
statutární město Přerov jako povinný z věcného břemene a právní předchůdce společnosti PRIOR, 
obchodní domy, a.s. společnost PRIOR PŘEROV, a.s. jako oprávněný z věcného břemene k tíži 
pozemku p.č. 1961/4 o výměře 1.117 m2, v k.ú. Přerov. 

 

844/17/7/2011 Zajištění investice „Pažící stěna za domem čp. 128, Žeravice" 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem 
Přerov jako objednatelem a společností SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 8, 750 00 Přerov jako 
zhotovitelem, jejímž předmětem bude zhotovení díla „Pažící stěna za domem čp. 128, Žeravice" a to 
dle projektové dokumentace zpracované společností Profix, s.r.o., Čs. brigády 319, 768 61 Bystřice 
pod Hostýnem za cenu 787.079,- Kč vč. DPH. 

 

845/17/7/2011 Převod finančních prostředků v rámci Smlouvy o vykonávání 
sjednaných činností 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. souhlasí s převodem finančních prostředků ze Smlouvy o vykonávání sjednaných činností 

veřejné zakázky na provedení komunálních služeb pro Statutární město Přerov z části 05 - 
Správa a údržba provozování parku Michalov, sportovně rekreačního areálu Laguna a 
Skateparku ve výši 500 tis. Kč včetně DPH a z části 06 - Správa a údržba veřejného osvětlení 
a dopravní světelné signalizace ve výši 500 tis. Kč včetně DPH na část 07 – Správa, údržba a 
čištění místních komunikací. 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3745   522  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 19 388,6 - 440,0 18 948,6 

  5169    Nákup ostatních služeb   - 440,0   

3412   522  Sportovní zařízení v majetku obce 645,9 - 60,0 585,9 
  5169    Nákup ostatních služeb   - 60,0   

3631   522  Veřejné osvětlení 4 360,6 - 500,0 3 860,6 
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  5169    Nákup ostatních služeb   - 500,0   

2212   522  Silnice 14 312,4 + 1 000,0 15 312,4 
  5169    Nákup ostatních služeb   + 1 000,0   

 

846/17/7/2011 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nájem movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na nájem 
movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova (podia a 12 prodejních dřevěných stánků) 
mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Technické služby města Přerova, 
s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, jako nájemcem, ze dne 1.6.2009, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 30.12.2009 a dodatku č. 2 ze dne 30.12.2010, kterým se z předmětu nájmu 
vypouští 6 prodejních dřevěných stánků.V jiném se text nájemní smlouvy nemění. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.9.2011 
 

847/17/8/2011 Návrh na uzavření Dohody o narovnání, která byla statutárnímu 
městu Přerov předložena společností Slovenská autobusová doprava 
Trnava, akciová spoločnosť, IČ 36249840, se sídlem Nitrianska 5, 917 
02 Trnava, která je v současné době provozovatelem zajišťujícím 
veřejnou linkovou dopravu v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí výpověď Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, 

která byla uzavřena dne 16.11.2009 mezi Statutárním městem Přerovem a společností 
Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť, IČ: 36249840, se sídlem 
Nitrianska 5, 917 02 Trnava. Výpověď smlouvy byla ze strany jmenované společnosti 
doručena statutárnímu městu Přerov dne 30.5.2011, 

 
2. neschvaluje uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Přerovem a společností 

Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť, IČ: 36249840, se sídlem 
Nitrianska 5, 917 02 Trnava. Předmětem dohody, jejíž navrhované znění je přílohou č. 1 této 
předlohy, mělo být narovnání sporných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, kterou výše uvedené subjekty uzavřely dne 
16.11.2009. 

 

848/17/8/2011 Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné 
služby 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 1602300104           
o závazku veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Přerovem a společností Veolia Transport 
Morava a.s., IČ 258 27 405, se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, dne 
28.4.2004 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.11.2009, Dodatku č. 1A ze dne 18.12.2009, Dodatku č. 2A 
ze dne 1.4.2010 a Dodatku č. 1B ze dne 23.12.2010, podle přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 3 je 
doplnění smlouvy o ustanovení, že použití případného finančního přebytku vyčísleného na základě 
ročního vyúčtování skutečně dosažené provozní prokazatelné ztráty v kalendářním roce na investiční 
účely a konkrétní investiční účel podléhají předchozímu schválení objednatele, konkrétně Rady města 
Přerova. 
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849/17/8/2011 Dopravní připojení hotelu Jana na ulici Dvořákova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na realizaci stavby „Dopravní připojení hotelu Jana na ulici 

Dvořákova“ v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zakázka malého rozsahu 

 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo dle přílohy č. 1-3 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 
SATES Morava spol. s .r.o., Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí  IČ: 607 75 530 
SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 8, Přerov     IČ: 471 55 558 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5                        IČ: 608 38 744 
EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1     IČ: 452 74 924 
    Odštěpný závod oblast Morava: Vídeňská 104, Brno 
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, Praha 10 IČ: 452 73 910 
   Odštěpný závod 6 - Morava: Tlumačov, Skály 870 
PB SCOM s.r.o., B. Němcové 685, Hranice I - Město,     IČ: 253 97 087 
 
4. pověřuje komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením a hodnocením 

nabídek. 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 14.9.2011 

 

850/17/8/2011 Parterové úpravy okolo ZŠ Trávník v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje zadání veřejné zakázky na realizaci stavby „Parterové úpravy okolo ZŠ Trávník v 

Přerově“ v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zakázka malého rozsahu 

 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo dle přílohy č. 1-3 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 
SATES Morava spol. s r.o., Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí  IČ: 607 75 530 
SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 8, Přerov     IČ: 471 55 558 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5                  IČ: 608 38 744 
EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1     IČ: 452 74 924 
    Odštěpný závod oblast Morava: Vídeňská 104, Brno 
STAVBEST Morava a.s., Žerotínovo nám. 961/14, Přerov I   IČ: 285 72 947 
PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI                IČ: 253 95 653 
 
4. pověřuje komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením a hodnocením 

nabídek. 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 14.9.2011 
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851/17/8/2011 Dešťová kanalizace Spojka II/434 a II/150 - Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na realizaci stavby „Dešťová kanalizace Spojka II/434 a 

II/150“ v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zakázka malého rozsahu 

 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo dle přílohy č. 1-3 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 
SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 8, Přerov     IČ: 471 55 558 
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o., Pod Lapačem 229/29, Přerov XII  IČ: 465 81 367 
PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI                IČ: 253 95 653 
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc-Hodolany                IČ: 253 74 311 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha                                                             IČ: 608 38 744 
EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1,      IČ: 452 74 924 
  Odštěpný závod oblast Morava: Vídeňská 104, Brno 
 
4. pověřuje komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením a hodnocením 

nabídek 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 14.9.2011 

 

852/17/8/2011 Stavební úpravy dvorní části objektu TGM 8 pro šatny účinkujících 
Městského domu  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru  ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Stavební úpravy 
dvorní části objektu TGM 8 pro šatny účinkujících Městského domu v Přerově.“ Ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka byla předložena od společnosti PSS Přerovská stavební, a.s., se sídlem 
Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I – Město, IČ: 277 69 585 s nabídkovou cenou 11 900 000,- 
Kč bez DPH (tj. 14 280 000,- Kč vč. DPH). 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy mezi statutárním městem Přerov a společností PSS Přerovská 

stavební, a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I – Město, IČ: 277 69 585 s 
nabídkovou cenou 11 900 000,- Kč bez DPH (tj. 14 280 000,-Kč vč.DPH). 

 
3. konstatuje , že usnesení pod body 1 a 2 nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

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

853/17/8/2011 Projekt 06 IOP "Rozvoj eGovernmentu v obcích-Technologické 
centrum ORP Přerov" - řídící výbor  

Rada města Přerova po projednání schvaluje za statutární město Přerov členy řídícího výboru projektu 
"Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Technologické centrum ORP Přerov" ve složení: 
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Mgr. Josef Kulíšek - náměstek primátora 
Bc. Václav Zatloukal - člen rady města 
Ing. Jiří Bakalík - tajemník úřadu 

 

854/17/8/2011 Petice obyvatel a příbuzných obyvatel Domu s pečovatelskou službou v 
Přerově, U Žebračky 18 za zachování vrátnice 

Rada města Přerova po projednání: 
1. bere na vědomí petici obyvatel Domu s pečovatelskou službou U Žebračky 18 a výsledky 

projednávání Kanceláří primátora, 
  
2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi, která bude zaslána Kanceláří primátora zástupci 

petentů. 
 

855/17/8/2011 Petice proti propuštění vedoucí správy hřbitova Přerov 

Rada města Přerova po projednání  
1. bere na vědomí petici části občanů města Přerova a výsledky projednávání Kanceláří primátora, 
 
2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi, která bude zaslána Kanceláří primátora zástupci 

petentů. 
 

 

856/17/8/2011 Cena města Přerova 2011 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení č. 663/12/8/2011, schválené na 12. schůzi Rady města dne 10.6.2011, 
 
2. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit návrh na ocenění osobností v roce 2011, 

dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ 

Termín: 2. pololetí 2011 

 

857/17/8/2011 Odborná exkurze v oblasti nakládání s komunálními odpady 

Rada města Přerova po projednání schvaluje za statutární město Přerov účast Mgr. Josefa Kulíška,   
Bc. Václava Zatloukala, RNDr. Pavla Juliše, Ing. Radka Koněvalíka a Ing. Jaroslava Klvače               
na odborné exkurzi v oblasti nakládání s komunálními odpady, organizované ve dnech 19.-21.9.2011 
Olomouckým krajem  v Německu. 

 

858/17/8/2011 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č......./2011, kterým se mění vnitřní 
předpis č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu města Přerova ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

V Přerově dne 23. 8. 2011 
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              Ing. Jiří Lajtoch 
                                                                                                  primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Michal Špalek 
člen Rady města Přerova 


