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USNESENÍ z 83. schůze Rady města Přerova konané dne 24. března 2010 

 

3390/83/1/2010 Program 83. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 83. schůze Rady města Přerova konané dne 24. března 2010 
 
2. schvaluje pana Václava Zatloukala ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze Rady města 

Přerova. 
 

 
3391/83/1/2010 Prohlášení náhradníka na uprázdněný mandát členem 

zastupitelstva města Přerova 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí zánik mandátu pana Jindřicha Valoucha dle §55 odst. 2 písm. c) zák.             

č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
 
2. bere na vědomí , že v souladu s § 56 zák.č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a    

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se členem Zastupitelstva města 
Přerova stává od 2. března 2010 náhradník pan Radek Pospíšilík. 

 
 

3392/83/2/2010 Kontrola plnění usnesení 3219/79/7/2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny, 
 
2. schvaluje záměr na finanční spoluúčast statutárního města Přerova ve výši 12.000,-- Kč        

na vydání almanachu ke stému výročí založení Obecně prospěšného bytového družstva 
Lešetín, 

 
3. schvaluje záměr na finanční spoluúčast statutárního města Přerova ve výši 41.500,-- Kč a 

využití pódia na náměstí T. G. Masaryka v Přerově při zabezpečení slavnostního nástupu       
1. vrtulníkové jednotky vrtulníkové základny Přerov po návratu z Afghanistánu, který            
se uskuteční 28. května 2010, 

 
4. schvaluje záměr na finanční spoluúčast statutárního města Přerova ve výši 5.000,-- Kč          

na akcích realizovaných místní skupinou Českého červeného kříže v místní části Újezdec,   
 
5. schvaluje ceny za pronájem stánku pro prodej zboží ve výši 200,-- Kč/1den/1 okno/1 stánek – 

cena včetně DPH, pro prodej občerstvení ve výši 500,-- Kč/1den/1 okno/1 stánek – cena 
včetně DPH, pro akce pořádané Statutárním městem Přerov,  a to s účinností od 1.4.2010. 

 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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3393/83/2/2010 Jednání s PMS Přerov a.s. o koupi (směně) pozemku 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky podporující 

jednání s PMS Přerov a.s. o koupi (směně) pozemku p.č. 357/1 v k.ú. Předmostí za účelem 
jeho využití v rámci aktivit budoucího víceúčelového areálu Mamutov, 

2. ukládá odboru právnímu a odboru rozvoje zabývat se tímto doporučením. 

Kontrolní termín: průběžně 

 

3394/83/2/2010 Navýšení finanční částky určené na rozdělení v grantové oblasti – část 
kultura 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky navýšit      

v dalších letech celkovou finanční částku určenou na rozdělení v rámci grantů v oblasti 
kultury, 

2. ukládá odboru finančnímu a Kanceláři primátora zabývat se tímto podnětem při přípravě 
rozpočtu na rok 2011. 

Kontrolní termín: průběžně 

 

3395/83/2/2010 Uvítací tabule 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí rozhodnutí Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky ve věci 

návrhů "Uvítacích tabulí" do města Přerova. 
 
2. bere na vědomí podnět zabývat se jednotnou vizuální identitou města. 

 

3396/83/3/2010 Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - příprava projektů pro dotaci 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Podmínky 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou povinnou přílohou žádosti o dotaci na projekty: Zřízení 
technologického centra ORP, Pořízení elektronické spisové služby ORP a řešení spisové služby obcí 
ve správním obvodu ORP, Vnitřní integrace úřadu. Žádosti o dotace budou předloženy v rámci 
vyhlášené výzvy č.06 Integrovaného operačního programu. 

 

3397/83/3/2010 IPRM Přerov-Jih - monitorovací zpráva č.1 

Rada města Přerova po projednání schvaluje monitorovací zprávu č.1 o postupu realizace IPRM 
Přerov-Jih, dle důvodové zprávy. 

 

3398/83/3/2010 Fasáda roku 2009 – jmenování soutěžní poroty 

Rada města Přerova po projednání jmenuje soutěžní porotu pro 7. ročník soutěže „Fasáda roku“ ve 
složení: 
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Mgr. Elena Grambličková – náměstkyně primátora, předsedkyně soutěžní poroty 
 
Čestmír Hlavinka  – člen Zastupitelstva města Přerova 
Marta Jandová   - členka Zastupitelstva města Přerova 
Ing. Jakub Kulíšek  - předseda Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky 
Ing. Olga Krčmová  - pracovnice Odboru rozvoje MMPr 
Ing. Josef Březina  - zástupce odborné veřejnosti 

 

3399/83/3/2010 Poskytnutí provozního příspěvku pro rok 2010 společnosti Přerovská 
rozvojová s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí provozního příspěvku pro rok 2010 ve výši 300 000,- Kč mezi statutárním 
městem Přerovem a společností Přerovská rozvojová se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7,         
PSČ 750 02, IČ: 278 31 337. 

 

3400/83/3/2010 Příjezdová komunikace k nové výstavbě na nábřeží PFB a z ulice 
Jateční 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor rozvoje uzavřením smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace na úpravu stávající komunikace na nábřeží PFB a vybudování nové 
přístupové komunikace z ulice Jateční k připravované výstavbě mezi statutárním městem Přerovem a 
firmou PRINTES-ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov, IČ: 25391089, v ceně                
do 450 000,- Kč vč. DPH za předpokladu zajištění finančního krytí. 

 

3401/83/3/2010 Regenerace panelového sídliště Předmostí – VII. etapa parkoviště    
Pod Skalkou – schválení zadávacího řízení 

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

parkoviště Pod Skalkou  v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (zákon) zjednodušeným podlimitním řízením 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením § 44 zadávací dokumentaci – podmínky a požadavky      

pro zpracování nabídky 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce a to: 
 

  Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. STRABAG a.s. Olomouc 608 38 744 
2. SISKO spol. s r.o. Přerov 471 55 558 

3. SKANSKA a.s. Brno 262 71 303 
4. SATES Morava spol. s r.o. Valašské Meziříčí 607 75 530 
5. SWIETELSKY stavební s.r.o. České Budějovice 480 35 599 

6. EUROVIA CS a.s. Zlín 452 74 924 
7. STAVBEST Morava a.s.Přerov  285 72 947 

 
4. ustanovuje dle § 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek,  posouzení a hodnocení nabídek 

ve složení: 
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Členové komise   Náhradník komise   
Ing. Michal Majer projektant Ing. Jan Široký projektant 
Ing. Jiří Draška zadavatel Ing.arch. Vladimír Petroš zadavatel 
Ing. Josef Kolář zadavatel p. Perutka zadavatel 

Ing.Jaroslav Čermák zadavatel Ing. Michal Špalek zadavatel 
Otakar Smejkal zadavatel Čestmír Hlavinka zadavatel 
Josef Nekl zadavatel Tomáš Ďurďa zadavatel 
 

 

3402/83/3/2010 Plavecký areál - dostavba a technologie – schválení nejvhodnější 
nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) z další účasti na veřejné zakázce na dostavbu areálu plaveckého bazénu v Přerově - 
rozšíření vodní  plochy venkovní části plaveckého areálu a osazení nové bazénové technologie 
dodavatele Sdružení Plavecký areál Přerov, VOKD-Zlínstav“ (vedoucí účastník: VOKD, a.s. 
Nákladní 1/3179, 70280 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 47675853) pro nesplnění 
ekonomických a finančních předpokladů dle § 55 odst. 2 zákona, kdy nesplnil limit ukazatele 
„Celková zadluženost“. Uchazeč předložil formulář pro prokázání ekonomických a finančních 
kvalifikačních předpokladů, kdy ukazatel Celková zadluženost byl vyšší než 70%. 

 
2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky  na dostavbu 

areálu plaveckého bazénu v Přerově - rozšíření vodní  plochy venkovní části plaveckého 
areálu a osazení nové bazénové technologie. Nejvýhodnější nabídka byla předložena             
od společnosti PSS stavební společnost a.s., se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov,                
IČ 277 69 585 s nabídkovou cenou ve výši 24 577 648,27 Kč bez DPH. Na druhém pořadí 
byla vyhodnocena nabídka  společnosti OHL ŽS a.s., IČ 463 42 796 s nabídkovou cenou       
31 841 396,00 Kč a na třetím pořadí nabídka od společnosti Pozemní stavitelství Zlín, a.s.,    
IČ 469 00 918 s  nabídkovou cenou 29 973 866,00 Kč. 

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

společnosti PSS stavební společnost a.s., se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 
s nabídkovou cenou ve výši 24 577 648,27 Kč bez DPH. 

 
4. konstatuje že rozhodnutí pod bodem č. 2. a 3. nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

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

 

3403/83/4/2010 Rozdělení finančních prostředků FMB 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s Vnitřním předpisem         

č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich 
zajištění takto:  
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Poř. 
čís. 

Žadatel Lokalita 
opravovaného 
domu 

Druhy půjček Částka Kč Zajištění 

1. Z.S. Přerov V-
Dluhonice 
 

2-zřízení plyn. top. 70 000,- Ručitel: 
L.S. 

2. J.a Z.S. Přerov I-Město 
 

3-výměna oken 100 000,- Ručitel: 
D.S. 

3. V. a Ing. J.D. Přerov VII-
Henčlov 
 

1-vým.střeš.krytiny 
9-
vým.klemp.prvků 

360 000,- Zástavou 
nemovitostí 

4. Obecně 
prospěšné 
bytové družstvo 
Morava 

Přerov I-Město 
Smetanova 
1655/3 

1-vým.střeš.krytiny 
9-oprava oplechov. 
15-opr.kanalizace 
18-oprava komínů 
22-výměna oken 

685 000,- Zástavou 
nemovitostí 

5. M.K. Přerov I-Město 
 

3-výměna oken 40 000,- Ručitel: 
Z.K. 

6. P.O.*) Přerov I-Město 
 

2-zřízení plyn.top. 
3-výměna dveří 

100 000,- Ručitel: 
J.O. 

7. K. a L.P. Přerov I-Město 
 

3-výměna oken 100 000,- Ručitel: 
P.F. 

8. M.a S.P. **) Přerov VI-
Újezdec 
 

1-oprava střechy 100 000,- Ručitel: 
D.Z. 

9. J.R. Přerov VII-
Čekyně 
 

3-výměna oken 25 000,- Ručitel: 
E.R. 

10. J.a P.P. ***) Přerov I-Město 
 

2-zřízení plyn.top. 
8-oprava koupelny 
a WC 

100 000,- Ručitel: 
T.P. 

 
*) půjčka bude poskytnuta pod podmínkou doložení vyjádření stavebního úřadu v termínu do zasedání    
    Zastupitelstva města Přerova dne 12. 4. 2010   
**) půjčka bude poskytnuta pod podmínkou doložení stavebního povolení nebo sdělení k ohlášení  v 
     termínu do zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 12. 4. 2010   
***)p ůjčka bude poskytnuta pod podmínkou doložení výše příjmů žadatelů a ručitele v termínu do 
zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 12. 4. 2010 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podmínky druhého výběrového řízení 

pro poskytování půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu  v roce 
2010 v souladu s čl. IV. Vnit řního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu takto: 

 
� žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací  

             a rozšiřování bytového fondu budou podávány v termínu od 24. 5. 2010 do 9. 7. 2010, 
 

� místo pro vyzvedávání tiskopisů žádostí o půjčku a jejich podání: 
             Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, Odbor finanční, Oddělení cen a fondů  
             bydlení, I. poschodí, dveře č. 23 – Kristina Bukvaldová. Formulář žádosti je zveřejněn 
             na webových stránkách města (www.mu-prerov.cz). 
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3404/83/4/2010 Obecně závazná vyhláška č.../2010, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 5/2008 o trvalém označování psů 

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

 

3405/83/4/2010 Rozpočtové opatření č. 5 

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

přílohy č. 2. 
 

3406/83/4/2010 Uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a 
Českou poštou, s.p. ve věci inkasa pravidelně se opakujících plateb 
obyvatelstva v rámci Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva SIPO   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov a Českou poštou,  s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983 
ve věci inkasa pravidelně se opakujících plateb obyvatelstva v rámci Soustředěného inkasa plateb 
obyvatelstva (SIPO). 

 

3407/83/4/2010 Prominutí pohledávek evidovaných Domovní správou města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku       
z prodlení ve výši 198 343,00 Kč za paní E.B., t.č. Bolton, Velká Británie, z toho pohledávka 
statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 99 171,50 
Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby 
služeb spojených s užíváním bytu činí 99 171,50 Kč. Pohledávka se váže k dluhu a pozdním 
platbám z bytu č. 9 v domě č.p. 1827, ulice Kojetínská 24 v Přerově, za bývalými manžely 
Z.K. , t.č. Ubytovna UMZ, Dluhonská 2942,  Přerov a E.B., t.č. Bolton, Velká Británie. 
Celková dlužná  částka činí 396 686,00 Kč, z toho 198 343,00 Kč za panem Z.K. a 198 343,00 
Kč za paní E.B. 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z 
prodlení v celkové částce 41 684,00 Kč, za paní I.Č. Pohledávka statutárního města Přerova 
na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí celkem 20 842,00 Kč a pohledávka 
Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby záloh na služby činí 
celkem 20 842,00 Kč. Pohledávka se váže k dluhům a pozdním platbám z bytu č. 14 v domě 
č.p. 122, ulice Kratochvílova č.o. 20 ve výši 20 588,00 Kč, dále k bytu č. 4 v domě č.p. 1605, 
ulice Husova č.o. 15 ve výši 20 094,00 Kč a k bytu č. 10 v domě č.p. 1828, ulice Kojetínská 
č.o. 26 ve výši  1 002,00 Kč. 

 

3408/83/5/2010 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k náhradnímu bytu č. 1 v domě č.p.32  v Přerově VII - 

Čekyni, Na červenici 2, s panem K.R., a to za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k 
tomuto doposud užívanému bytu, 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě č.p. 2526 v  Přerově, Jižní čtvrť č.o. 

IV/4,  s  paní  J.M.,  a  to  za  podmínky  uzavření  dohody  o  zániku  nájmu  k  dosavadnímu  
bytu. 

 

3409/83/5/2010 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova – 
bytu č. 2821/18 v domě č. p. 1368 a 2821 v obci Přerov,   bytu č. 46/15  
a bytu č. 46/19 v domě č.p. 45 a 46    v obci  Přerov , části obce Přerov 
II – Předmostí,  bytu č. 2284/6 v domě č.p. 2284 v obci Přerov,   bytu č. 
51/11 v domě č.p. 51 a 52 v obci Přerov, části obce Přerov II - 
Předmostí  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu         

č. 2821/18 v domě č.p. 1368 a 2821, Kozlovská  č. 7 a 9, Přerov, na pozemku p.č.3161/18 
zast. pl. , včetně spoluvlastnického podílu 225/9329 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 225/9329 k pozemku p.č. 3161/18 zast.pl. ,o výměře 495 m² v k.ú. 
Přerov, obci Přerov, do vlastnictví  paní P.P. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu         

č. 46/15 v domě č.p. 45 a 46, Hranická   č. 1 a 3, Přerov II - Předmostí , na pozemku p.č.       
St. 740 zast. pl., včetně    spoluvlastnického  podílu    6700/276189  na   společných    částech    
domu    a  příslušného spoluvlastnického podílu 6700/276189 k pozemku p.č. St. 740 zast. pl., 
o výměře 478 m² v k.ú. Předmostí,  části obce Přerov II – Předmostí , obci Přerov,                 
do vlastnictví  pana M.R.,  za kupní cenu  390 000,-- Kč. 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu         

č. 46/19 v domě č.p.45 a 46 , Hranická   č. 1 a 3,  Přerov II - Předmostí , na pozemku p.č.      
St. 740  zast. pl., včetně spoluvlastnického   podílu 4276/276189   na  společných částech 
domu a příslušného spoluvlastnického  podílu   4276/276189  k pozemku   p.č. St. 740   zast. 
pl. ,         o výměře   478  m² v k.ú.  Předmostí,  , části obce Přerov II – Předmostí, obci Přerov,            
do vlastnictví společnosti SENSUS, s.r.o. se sídlem Kojetínská č. 17, Přerov,  za kupní cenu  
280 000,-- Kč. 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu 

č.2284 /6 v domě č.p. 2284, Nerudova  č. 12, Přerov, na pozemku p.č. 1362 zast. pl.,   včetně 
spoluvlastnického podílu 756/5839 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 756/5839 k pozemku p.č. 1362 zast. pl.,  o výměře 319 m²  v k.ú. 
Přerov, obci Přerov, do vlastnictví paní J.B., za kupní cenu  522 000,-- Kč. 

 
5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod obsazeného bytu         

č. 51/11 v domě č.p. 51 a 52, Pod skalkou  č. 22 a 24, Přerov II - Předmostí, na pozemku p.č. 
St. 718 zast.pl., včetně spoluvlastnického podílu 6838/282002 na společných částech domu      
a příslušného spoluvlastnického podílu 6838/282002 k pozemku p.č. St. 718 zast. pl.,              
o výměře 489 m² v k.ú. Předmostí, části obce Přerov II – Předmostí, obci Přerov,                   
do vlastnictví  paní J.P., za kupní cenu 455 000,-- Kč. 

 

3410/83/5/2010 Návrh na uzavření nájemních  smluv k obecním bytům  
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Rada města Přerova po projednání 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.15 v Přerově, gen. Štefánika 6 s panem J.P., 

který mu bude poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek (40.000,- Kč).  
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, gen. Štefánika 7 s paní J.H. za 

obvyklých podmínek.  
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, gen. Štefánika 7 s paní V.B. za 

obvyklých podmínek.  
  
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v Přerově, gen. Štefánika 7 s panem V.K. za 

obvyklých podmínek.  
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Kopaniny 12 s paní J.P. na dobu 

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

  
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Jižní čtvrť I/26 s panem V.K na 

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

 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, P.Jilemnického 2 s paní B.K. 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.  

 
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 v Přerově, Kojetínská 1828 s paní I.Č. 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. 

 
9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Jižní čtvrť II/1 s manž. S.a J.R. 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. 

 

10.  schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34 v Přerově, Jižní čtvrť II/5 s panem K.M. za 
obvyklých podmínek. 

 
11. nepřijala usnesení ve věci uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Jižní čtvrť II/7      

s panem V.J. 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. 

 

3411/83/5/2010 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – 
bezbariérovému bytu 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 3216/9 v Přerově, Jaselská 14, s panem 

M.O., za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – bezbariérovému bytu             

č. 3216/18 v Přerově, Jaselská 14, s panem J.D., za obvyklých podmínek. 
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3412/83/5/2010 Návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 65 v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově, ul. Trávník 1 s paní Z.P. Nájemní 
smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek. 

 

3413/83/5/2010 Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti 
veřejné služby mezi statutárním městem Přerov a Středomoravskou nemocniční a.s., se sídlem 
Prostějov, Mathonova 291/1, IČ 27797660, jako poskytovatelem veřejné služby. 

 

3414/83/6/2010 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6704 ZE-GP v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání  
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č.6704 ve zjednodušené evidenci, 

původ grafický příděl  o výměře 133 m2 v k.ú. Přerov  vzniklého na základě nájemní smlouvy ze 
dne 4.2.2008 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem , jako pronajímatelem a I.K., jako 
nájemcem ke dni 31.3.2010.                                                                   

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem části pozemku p.č. 6704 ZE-GP o výměře 

133 m2 v k.ú. Přerov. 
 

3415/83/6/2010 Záměr  statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod 
částí pozemků p.č. 831/8 ost. plocha o výměře cca 550 m2 a p.č. 831/31 ost. plocha  o výměře cca    
800 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova   z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Praha, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111  do vlastnictví statutárního města 
Přerova. 

 

3416/83/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  nájem části pozemku 
p.č. 633/11  zahrada o výměře cca 359 m2 v k.ú. Předmostí 

 

3417/83/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5307/85     
v  k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č.5307/85 ost. 
plocha  o výměře cca 25 m2 v k.ú. Přerov. 
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3418/83/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 
529/7 zast. plocha  a pozemku p.č. 529/5 zast. pl. vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města  - úplatný převod  pozemku p.č. 529/5 zastavěná plocha     

o výměře 39 m2 v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví Š.Ch.k id. ¼ spoluvlastnického podílu, M.P. 
k id ¼ spoluvlastnického podílu, A.V. k id ¼ spoluvlastnického podílu, M.V.k id ¼ 
spoluvlastnického podílu,  do vlastnictví statutárního města Přerova. 

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

úplatný převod  pozemku p.č. 529/7 zastavěná plocha  o výměře 48 m2 v k.ú. Přerov               
ze spoluvlastnictví Š.Ch. k id. ¼ spoluvlastnického podílu, M.P. k id ¼ spoluvlastnického 
podílu, A.V. k id ¼ spoluvlastnického podílu, M.V. k id ¼ spoluvlastnického podílu, do 
vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

3419/83/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města Přerova - části nebytových prostor     
v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
nebytových 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. 39 o výměře 20 m2. 

 

3420/83/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 54 v k.ú. 
Popovice u Př.  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 54 ost.pl. o výměře 1063 m2 v k.ú.  
Popovice u Přerova.  

 

3421/83/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem  nemovitých věcí                
v majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. ZE-GP 
1010/2 a p.č. ZE-GP 1010/3 oba v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 2655/66/6/2009, z 66. schůze  konané dne 9.7.2009, kterým schválila 

uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemků p.č. p.č. ZE-GP 1010/2 o výměře 509 m2, 
části pozemku p.č. ZE-GP 1010/3 o výměře 262 m2 a pozemku p.č. ZE-GP 1011/1 o výměře 
132 m2 vše v k.ú. Dluhonice. Smlouva měla být uzavřena mezi statutárním městem Přerov 
(jako pronajímatelem) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci  
546/56, IČ: 65993390 (jako nájemcem), za účelem umístění stavebního objektu č. 172 - 
provizorní napojení R 55 v Přerově-Předmostí a manipulační pruh 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova - částí pozemků p.č. ZE-GP 1010/2 o výměře cca 270 m2 a ZE-GP 1010/3          
o výměře cca 90 m2 oba v k.ú. Dluhonice. 
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3422/83/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemků  parcelních 
čísel 6747/1, 6749/7, 6749/16, 6749/6, 6752/2, 6752/6, 6752/22, vše v  k.ú. 
Přerov, budovy bez č.p./č.ev. – občanská vybavenost, příslušné k části 
obce Přerov I- Město na pozemku p.č. 6749/6, budovy bez č.p./č.ev. – 
jiná stavba, , příslušné k části obce Přerov I- Město na pozemku p.č. 
6749/7, části budovy bez č.p./č.ev  - zemědělská stavba,  příslušné            
k části obce Přerov I- Město na pozemku p.č. 6752/6, vše v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 
částí pozemků p.č. 6747/1 ostatní plocha o výměře 242 m2, p.č. 6749/7 zast.plocha a nádvoří              
o výměře 105 m2 , p.č. 6749/16 ost. plocha o výměře 673 m2, p.č. 6749/6  zast. plocha a nádvoří        
o výměře 53 m2, p.č. 6752/2 ost. plocha o výměře 5.081 m2, p.č. 6752/6 zast. plocha a nádvoří           
o výměře 391 m2, p.č. 6752/22 zast. plocha a nádvoří o výměře 297 m2,  vše v  k.ú. Přerov , budovy 
bez č.p./č.ev. – občanská vybavenost, příslušné k části obce Přerov I- Město na pozemku p.č. 6749/6, 
budovy bez č.p./č.ev. – jiná stavba,  příslušné k části obce Přerov I- Město na pozemku p.č. 6749/7, 
části budovy bez č.p./č.ev  - zemědělská stavba,  příslušné k části obce Přerov I- Město na pozemku 
p.č. 6752/6, vše v k.ú. Přerov. 

 

3423/83/6/2010 Záměr nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova 
– pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence 
nemovitostí (EN) p.č. 6577/36 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem pozemku       
ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) p.č. 6577/36 o výměře 120 m2   
v k.ú. Přerov. 

 

3424/83/6/2010 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. st. 245 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. st. 245 zast.pl. o výměře 50 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, z majetku 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů A.a Z.B., za kupní cenu 2.250,- Kč, t.j. 45,- 
Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

3425/83/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 6577/236  a částí pozemků p.č. 6577/2, p.č. 6577/22, p.č. 
6577/25 a p.č. 6577/26 vše k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 6577/236, zahrada o výměře  157 m2 a částí pozemků p.č. 
6577/2, ostatní plocha o výměře 175 m2, p.č. 6577/22, trvalý travní porost o výměře 36 m2, p.č. 
6577/25, trvalý travní porost o výměře 642 m2 a p.č. 6577/26, ostatní plocha o výměře 85 m2 vše k.ú. 
Přerov, dle geometrického plánu č. 3701/90/2007 označeného jako pozemek p.č. 6577/251 ostatní 
plocha  o výměře 938 m2 , z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Havel servis s.r.o.,   
IČ 26875039 se sídlem Skopalova 131/16, Přerov za kupní cenu dle návrhu žadatele ve výši 
383.024,-Kč( tj.350,-Kč/m2) - cena dle znaleckého posudku - v místě a čase obvyklá snížená          
o 20%. 
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3426/83/6/2010 Úplatný převod pozemků pod stavbami ve vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí: 
 
k.ú.  Pozemek    výměra 
Přerov  6703/1  zast.pl. a nádvoří 681m2 
Přerov  6703/6  zast.pl. a nádvoří 208 m2 
Přerov  6705/4  zast.pl. a nádvoří 50 m2 
Předmostí  st.902   zast.pl. a nádvoří 1329m2 
Přerov  1019/2  zast.pl. a nádvoří 414 m2 
Přerov  1019/5  zast.pl. a nádvoří 410 m2 
Přerov  1032/12  zast.pl. a nádvoří 77 m2 
Přerov  2578/2  zast.pl. a nádvoří 994 m2 
Přerov  5196/9           zast.pl. a nádvoří 467 m2 
Přerov  5198/59 zast.pl. a nádvoří 180 m2 
Přerov  5198/60 zast.pl. a nádvoří 179 m2 
Přerov  5198/61 zast.pl. a nádvoří 179 m2 
Přerov  2487/39 zast.pl. a nádvoří 444 m2 
Přerov  5207/47 zast.pl. a nádvoří 34 m2 
Přerov  5207/49 zast.pl. a nádvoří 125 m2 
Přerov  5176/20 zast.pl. a nádvoří 17 m2 
Přerov  5176/22 zast.pl. a nádvoří 8 m2 
Přerov  5307/254 zast.pl. a nádvoří 16 m2 
Přerov  5307/129 zast.pl. a nádvoří 193 m2 
Přerov  5307/136 zast.pl. a nádvoří 644 m2 
Přerov  5307/241 zast.pl. a nádvoří 90 m2 
Přerov  4394/10 zast.pl. a nádvoří 473 m2 
Přerov  4394/12 zast.pl. a nádvoří 179 m2 
Přerov  4394/13 zast.pl. a nádvoří 179 m2 
Přerov  4394/14 zast.pl. a nádvoří 183 m2 
Přerov  4394/15 zast.pl. a nádvoří 230 m2 
Přerov  4394/16 zast.pl. a nádvoří 229 m2 
Přerov  4394/60 zast.pl. a nádvoří 6 m2 
Přerov  4394/61 zast.pl. a nádvoří 8 m2 
Přerov  4394/28 zast.pl. a nádvoří 376 m2 
Přerov  4394/40 zast.pl. a nádvoří 485 m2 
Přerov  4394/50 zast.pl. a nádvoří 375 m2 
Přerov  4394/52 zast.pl. a nádvoří 378 m2 
Přerov  5104/2  zast.pl. a nádvoří 371 m2 
Přerov  5104/3  zast.pl. a nádvoří 279 m2 
Přerov  5104/4  zast.pl. a nádvoří 349 m2 
Přerov  4672/9  zast.pl. a nádvoří 378 m2 
Přerov  6786/2  zast.pl. a nádvoří 998 m2 
Přerov  3686/2  zast.pl. a nádvoří 373 m2 
Přerov  3686/3  zast.pl. a nádvoří 483 m2 
Přerov  3642/2  zast.pl. a nádvoří 374 m2 
Přerov  3619/3  zast.pl. a nádvoří 482 m2 
Přerov  4293/22 zast.pl. a nádvoří 369 m2 
Přerov  4293/19 zast.pl. a nádvoří 374 m2 
Přerov  4293/20 zast.pl. a nádvoří 371 m2 
Přerov  4293/21 zast.pl. a nádvoří 370 m2 
Přerov  4293/18 zast.pl. a nádvoří 372 m2 
Přerov  4927/2  zast.pl. a nádvoří 1 m2 
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Přerov  480  zast.pl. a nádvoří 1133m2 
Přerov  560  zast.pl. a nádvoří 206 m2 
Přerov  561  zast.pl. a nádvoří 274 m2 
Přerov  562/1  zast.pl. a nádvoří 176 m2 
Přerov  562/2  zast.pl. a nádvoří 2 m2 
Přerov  552/2  zast.pl. a nádvoří 257 m2 
Přerov  75/30  zast.pl. a nádvoří 21 m2 
Přerov  75/29  zast.pl. a nádvoří 21 m2 
Přerov  75/28  zast.pl. a nádvoří 11 m2 
Přerov  99  zast.pl. a nádvoří 184 m2 
Přerov  1278  zast.pl. a nádvoří 599 m2 
Přerov  2159  zast.pl. a nádvoří 312 m2 
Přerov  199/1  zast.pl. a nádvoří 388 m2 
Přerov  646/1  zast.pl. a nádvoří 378 m2 
Přerov  3111/1  zast.pl. a nádvoří 1201m2 
Přerov  3114/2  zast.pl. a nádvoří 349 m2 
Přerov  3126/3  zast.pl. a nádvoří 111 m2 
Přerov  3127/1  zast.pl. a nádvoří 117 m2 
Přerov  3130  zast.pl. a nádvoří 574 m2 
Přerov  3346/3  zast.pl. a nádvoří 204 m2 
Přerov  3346/4  zast.pl. a nádvoří 742 m2 
Přerov  2790/8  zast.pl. a nádvoří 270 m2 
Přerov  2790/7  zast.pl. a nádvoří 267 m2 
Přerov  1032/7  zast.pl. a nádvoří 252 m2 
Přerov  4394/51 zast.pl. a nádvoří 375 m2 
Přerov  část ZE-GP 3100   60 m2 
Přerov   část ZE-GP 3072   80 m2 
Přerov  část ZE-EN 3067/2   50 m2 
Přerov  část ZE-GP 3099/3   60 m2 
 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov,                 
IČ 00053236 se sídlem Kratochvílova ul.č.128/41, Přerov I – Město za kupní cenu ve výši 
12.229.000,-Kč (tj.500,-Kč/m2) . Kupní smlouva bude obsahovat ujednání, kdy se kupující zavazuje 
uhradit daň z převodu nemovitostí u příslušného správce daně dle platné sazby a v termínu daném 
zákonem. 

 

3427/83/6/2010 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 698 v k.ú. Kozlovice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný 
převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  -části  pozemku p.č. 698 orná půda o 
výměře cca 3.000 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví M.B. id.½  a  K.B. id.½. 

 

3428/83/6/2010 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 
pozemku  p.č.  723/8 orná půda a infrastruktury  vybudované              
na tomto pozemku v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  uzavření 
smlouvy o budoucí  darovací smlouvě  mezi  R.B. jako budoucím dárcem a statutárním městem Přerov 
jako budoucím  obdarovaným na pozemek p.č. 723/8 orná půda o výměře   677 m2 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova a vybudovanou infrastrukturu, která spočívá  ve výstavbě  komunikace včetně chodníku a 
veřejného osvětlení.  Darovací smlouva  bude uzavřena po výmazu  zástavních práv v  katastru 
nemovitostí   k pozemku p.č. 723/8  v k.ú. Kozlovice u Přerova  do 60-ti dnů poté, co budoucí  dárce  
doručí  budoucímu obdarovanému geometrický plán, kterým bude stavba komunikace včetně 
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chodníku  zaměřena  a  současně poté, co budoucí dárce bude oprávněn  předmětné stavby užívat po 
jejich dokončení  v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

3429/83/6/2010 Úplatný převod nemovité věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 370/4 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 370/4 (orná půda)        
o výměře 45 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví Ing. A.K. a Ing. arch. K.K. za kupní cenu ve 
výši   18.000,-Kč (tj. 400,-Kč/m2). Podmínkou uzavření kupní smlouvy je skutečnost, že se Komerční 
banka, a.s., IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, jako zástavní věřitel vzdá zástavních 
práv, kterými je předmět převodu zatížen. 

 
3430/83/6/2010 Směna  nemovitých věcí  - pozemků p.č. 178,  p.č. 179/2                   

za pozemky p.č.  172/2,  p.č.169/1, p.č. 171/17  vše  v k.ú. Kozlovice 
u Přerova 

 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit směnu  
pozemku p.č. 178 zahrada o výměře 194 m2  a  pozemku p.č. 179/2  orná půda o výměře 273 m2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova, ve vlastnictví  statutárního města Přerova za pozemky p.č. 169/1 ostatní plocha 
ostatní komunikace o výměře 186 m2,  p.č. 171/17 ostatní plocha jiná plocha o výměře 135 m2, a část 
pozemku  p.č. 172/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č.  570-184/2009  
označený jako pozemek p.č. 172/8 ostatní plocha  o výměře 263 m2  vše v k.ú. Kozlovice u Přerova,  
ve vlastnictví Ing. F.K.,  s doplatkem rozdílu  cen 128 060,- Kč  ve prospěch p. Ing. F.K. 

 

3431/83/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části nebytových 
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. 34 o výměře 18 m2 mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a firmou SLUŽBY - CZ s.r.o., se sídlem Olomouc,                    
tř. Kosmonautů 1085/6, PSČ 772 00, IČ: 25552350, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné činí ročně 18 000,- Kč bez DPH                 
(tj. 1 000,- Kč/m2/rok bez DPH). Účelem nájmu je vytvoření nové pobočky již stávající finanční a 
reklamní firmy. 

 

3432/83/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 2588, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 
(Klivarova 4) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor 
v objektu bytový dům č.p. 2588, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2433/6      
v k.ú. Přerov o celkové výměře 98,31 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 
firmou INTEKO interiér s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Klivarova 2588/4, PSČ 750 02,                
IČ: 28585640, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 4. 2010 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 44.240,- Kč/rok         
(tj. 450,- Kč/m2/rok za místnosti hlavní i vedlejší). Účelem nájmu je prodejna kuchyňského zařízení a 
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doplňků pro domácnost, prodej nábytku na míru, kancelářského nábytku a ložnicových sestav            
na míru. 

 

3433/83/6/2010 Nájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 2610, 
Klivarova 1, Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov, jako pronajímatelem a panem Jánem Chomou, IČ: 64600327, místem podnikání Svépomoc III 
1849/30, 750 02 Přerov I - Město, jako nájemcem na nájem nebytových prostor v objektu bytový dům 
č.p. 2610, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov o celkové 
výměře 65,9 m2 (hlavní místnosti o výměře 42,0 m2 a vedlejší místnosti o výměře 23,9 m2). Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 
96.000,- Kč/rok (dle nabídky ve výběrovém řízení). Účelem nájmu bude prodej drobného 
vodoinstalačního materiálu, včetně občanských služeb. 

 

3434/83/6/2010 Nájem nemovitých věcí  -   pozemku p.č. 2406/2, p.č. 2433/9, p.č. 
5198/62, p.č. 5198/63, p.č. 5198/64, p.č. 5198/65, p.č. 5198/66  v    k.ú.  
Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření nájemní smlouvy   mezi   E.G.  a M.S.,  
každá k id. 1/2 ( jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem) na   pozemky   
p.č. 2406/2 ostatní plocha o výměře 78 m2, p.č. 2433/9 ostatní plocha o výměře 185 m2 , p.č. 5198/62 
ostatní plocha o výměře 270 m2, p.č. 5198/63 ostatní plocha o výměře 295 m2 , p.č. 5198/64 ostatní 
plocha o výměře  383 m2 , p.č. 5198/65 ostatní plocha o výměře 93 m2, p.č. 5198/66 ostatní plocha       
o výměře 239 m2 vše v k.ú.  Přerov.   

 

3435/83/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu bytový dům č.p. 2630, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 2982/74/6/2009 ze 74. schůze Rady města Přerova konané dne                

21. 10. 2009, kterým schválila uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor           
o výměře 71,19 m2 v objektu bytový dům č.p. 2630, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) mezi statutárním městem Přerov, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a paní B.S., IČ: zatím 
nepřiděleno, jako nájemcem. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor o celkové výměře 71,19 m2 

v objektu bytový dům č.p. 2630, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní 
správou města Přerova, jako pronajímatelem a panem Jiřím Kašpárkem, místem podnikání 
Dvořákova 2656/39, 750 02 Přerov I - Město, IČ: 73896497, jako nájemcem. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné bude činit 
ročně 64.760,- Kč bez DPH (tj. 1.000,- Kč/m2/rok u místností hlavních a 800,- Kč/m2/rok        
u místností vedlejších). Účelem nájmu bude prodejna kování na nábytek a potřeb pro stolaře a 
kutily. 

 

3436/83/6/2010 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v bytovém domě č.p. 190, č.p. 191, příslušném 
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v bytovém domě 
č.p. 190, č.p. 191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 o výměře 30 m2     
v k.ú. Přerov, Kozlovská 4 do podnájmu pro firmu GREEN SOLAR ENERGY s.r.o., se sídlem Přerov 
I - Město, tř. gen. Janouška 2854/2, IČ: 28593065. Účelem podnájmu je využívání prostor jako sklad 
materiálu. 

 

3437/83/6/2010 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
budovy č.p. 3163, příslušné k části obce Přerov  I. - Město, na pozemku 
p.č. 4815 v k.ú. Přerov, budovy č.p. 3160, příslušné k části obce Přerov 
I. - M ěsto, na pozemku p.č. 4808/2, části pozemku p.č. 4808/2 a části 
budovy č.p. 3161, příslušné k části obce Přerov I.- Město, na pozemku 
p.č. 4808/1 vše v k.ú. Přerov, části pozemku p.č. 4811 vše v k.ú. Přerov 
a výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 4808/1 a části 
pozemku p.č. 4808/2 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 3164/78/6/2009, bod 3. ze 78. schůze Rady 
města Přerova konané dne 16.12.2009, kterým  schválila uzavření nájemní smlouvy na nájem  budovy 
č.p. 3163, příslušné k části obce Přerov I. - Město na pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov, budovy č.p. 
3160, příslušné k části obce Přerov I.- Město, na pozemku p.č. 4808/2 zast. pl. v k.ú. Přerov, části 
nebytových prostor v budově č.p. 3161, příslušné k části obce Přerov I.- Město, na pozemku p.č. 
4808/1 v k.ú. Přerov (WC a umývárny o celkové výměře o výměře 59 m2) a části pozemku p.č. 4811  
o výměře 116,2 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní 
Jelenou Bednaříkovou, místem podnikání Přerov, Bayerova 4, IČ: 60789239 (jako nájemcem). 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  Nájemné bude 
činit celkem 285.832,- Kč/rok s tím, že do nájemného bude započítána částka prokazatelně a účelně 
nájemcem vynaložených nákladů na rekonstrukci veřejných WC a sprch v budově č.p. 3161 ve výši 
max. 782.023,- Kč a  na vybudování přístupové rampy pro imobilní občany k budově č.p. 3161 ve výši 
max. 78.896,- Kč.  Účelem nájmu budovy č.p. 3160 je provoz restaurace a občerstvení, účelem nájmu 
budovy č.p. 3161 je provoz veřejných WC, sprch a šaten. Účelem nájmu budovy č.p. 3163 je provoz 
půjčovny lodiček a sportovního náčiní. Účelem nájmu části pozemku p.č. 4811 je zřízení 
předzahrádky s občerstvením. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je uhrazení částky za užívání 
objektů od 2.8.2009 do doby uzavření nájemní smlouvy ve výši 783,10 Kč/den. 
 
a to tak, že původní text: 
.."Nájemné bude činit celkem 285.832,- Kč/rok".. 
 
se nahrazuje textem: 

.."Nájemné bude činit celkem 142.916,- Kč/rok".. 
 

3438/83/6/2010 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 643, příslušném k části obce 
Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor            

v objektu bydlení č.p. 643, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 60/1       
v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4) uzavřené dne 30. 5. 2007, s účinností od 1. 6. 2007 mezi 
statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako 
pronajímatelem a politickou stranou Česká strana sociálně demokratická, se sídlem Praha 1, 
Hybernská 7, IČ: 004409171. Nájemní smlouva bude skončena dohodou ke dni 31. 3. 2010. 
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2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na nájem nebytových prostor v objektu 

bydlení č.p. 643, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov 
(Žerotínovo nám. 4) ze dne 27. 4. 2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 2. 2008, uzavřené 
mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako 
pronajímatelem a politickou stranou Česká strana sociálně demokratická, se sídlem Praha 1, 
Hybernská 7, IČ: 00409171. 

Dodatkem se mění původní výměra 50 m2 na novou výměru 119,5 m2 a původní výše nájemného 
8.250,- Kč/rok (tj. 165,- Kč/m2/rok) na novou výši 19.718,- Kč/rok. Ostatní ujednání smlouvy se 
nemění. 

 

3439/83/6/2010 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 
1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém 
nádraží v Přerově) 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 3248 (novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově), 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č 1019/13 v k.ú. Přerov - místnosti č. 
102 (výměníková stanice) o výměře 7,91 m2 do výpůjčky pro společnost Teplo Přerov a.s., se sídlem 
Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, IČ: 25391453, když nájemcem je 
společnost Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, 
Trnava, Slovenská republika, IČ: 36249840. Účelem výpůjčky je dočasné užívání zařízení parní 
výměníkové stanice po dobu platnosti nájemní smlouvy, tj. do 18. 12. 2019. 

 

3440/83/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 182 v k.ú. Popovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné  a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425,  jako budoucím  
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
      Předmětem smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  bude právo  uložení 
kabelového vedení  NN a instalace kabelové skříně SR 508 v plastovém pilíři, spojené s právem 
přístupu a příjezdu za účelem oprav, provozování a údržby  na pozemku v majetku statutárního města 
Přerova p.č.  182 v k.ú. Popovice u Přerova ,  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 zaměřeno  
kabelové vedení NN a kabelová skříň SR 508 v plastovém pilíři 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. 

 

3441/83/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 167/5 a p.č. 427 v k.ú. Lýsky  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 2296/56/8/2009, z 56. schůze konané dne 25.3.2009, kterým schválila 

uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozu, údržby a 
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oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě. Smlouva bude uzavřena mezi 
statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. ZE-PK 165 a p.č. 427 oba v k.ú. Lýsky – 
jako povinným z věcného břemene, společností Telefónica O2 Czech republic a.s. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 

podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě a v právu vstupu a vjezdu na zatížené 
pozemky za účelem provozování, údržby, manipulace a oprav podzemního vedení veřejné 
telekomunikační sítě. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem 
pozemků p.č. 167/5 orná půda a p.č. 427 ost.pl. oba v k.ú. Lýsky – jako povinným z věcného 
břemene, společností Telefónica O2 Czech republic a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 
266/2, IČ: 60193336 – jako oprávněným z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic, se 
sídlem Praha 4, na Pankráci 56, IČ: 65993390  – jako investorem. Rozsah věcného břemene je 
vyznačen geometrickým plánem č. 115-40500f/2006 a č. 209-40225d/2009 vyhotovenými 
GB-geodezie spol. s r.o. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou 
úhradu ve výši celkem 13.625,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. 

 

3442/83/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 422 v k.ú. Lýsky  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřízení vodovodu a v právu vstupu a vjezdu na zatížený pozemek za účelem 
provozování, údržby, manipulace a oprav vodovodu. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním 
městem Přerov, vlastníkem pozemku p.č. 422 ost.pl. v k.ú. Lýsky – jako povinným z věcného 
břemene, společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 483/21,                
IČ: 47674521 – jako oprávněným z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic, se sídlem Praha 4, 
na Pankráci 56, IČ: 65993390  – jako investorem. Rozsah věcného břemene je vyznačen 
geometrickým plánem č. 115-40500d/2006 vyhotoveným GB-geodezie spol. s r.o. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši  16.000,- Kč, navýšenou o příslušnou 
sazbu DPH. 

 

3443/83/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 167/5 v k.ú. Lýsky  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na 
zatížený pozemek 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. 167/5 orná půda v k.ú. Lýsky – 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 Ředitelstvím silnic a dálnic, se sídlem Praha 4, na Pankráci 56,     
IČ: 65993390  – jako investorem. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 210-
40225b/2009 vyhotoveným GB-geodezie spol. s r.o. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
za jednorázovou úhradu ve výši  1000,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. 

 

3444/83/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 528/7, p.č. 528/8 a p.č. 528/18 vše v 
k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu vést nadzemní vedení veřejného osvětlení a v právu vstupovat a vjíždět             
na zatížené pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami, údržbou, změnami                
či odstraňováním tohoto nadzemního vedení veřejného osvětlení. Smlouva bude uzavřena mezi 
statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 528/7 ost.pl., p.č. 528/8 ost.pl., p.č. 528/18 
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ost.pl. vše v k.ú. Předmostí – jako povinným z věcného břemene, společností Slovnaft Česká 
Republika spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, IČ: 49450301 – jako oprávněným          
z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic, se sídlem Praha 4, na Pankráci 56, IČ: 65993390  – 
jako investorem. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 576-40500/2006 
vyhotoveným GB-geodezie spol. s r.o. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,                      
za jednorázovou úhradu ve výši  17.125,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. 

 

3445/83/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č.   281/1, 431/1 a 433 vše v k.ú. Lýsky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřízení zatrubněného odpadu a kanalizace a v právu vstupovat a vjíždět             
na zatížené pozemky v souvislosti s provozováním, opravami, údržbou, změnami či odstraňováním 
tohoto odpadu a kanalizace. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem 
pozemků p.č. 281/1 trvalý travní porost, p.č. 431/1 ost.pl. a p.č. 433 ost.pl. vše v k.ú. Lýsky – jako 
povinným z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic, se sídlem Praha 4, na Pankráci 56,         
IČ: 65993390  – jako oprávněným z věcného břemene. Rozsah věcného břemene je vyznačen 
geometrickými plány č. 115-40500a/2006, č. 115-40500b/2006 a č. 209-40225b/2009 vyhotovenými 
GB-geodezie spol. s r.o. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve 
výši  44.875,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. 

 

3446/83/6/2010 Dodatek č. 2 ke smlouvě o vykonávání sjednaných činností mezi 
statutárním městem Přerov a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 
3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o vykonávání 
sjednaných činností uzavřené dne 29.9.2009 mezi statutárním městem Přerov a společností Technické 
služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.12.2009, kterým bude prodloužena doba trvání smlouvy na dobu 
určitou od 1.4.2010 do dne účinnosti smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem na základě zadání 
veřejné zakázky „Poskytování komplexních komunálních služeb pro Statutární město Přerov" 
postupem dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději 
však do 30.9.2010. Za vykonávání sjednaných činností od 1.4.2010 do 30.9.2010 bude společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. náležet odměna ve výši 36.039.000,-Kč (včetně DPH), která    
se rovná výši nákladů spojených s vykonáváním sjednaných činností včetně přiměřeného zisku.     
Výše uvedená cena je rámcově a nezávazně členěna následujícím způsobem (částky včetně DPH): 
 
a) útulek pro zvířata                                                                700.000,-Kč,  
b) lesní majetek                                                                     390.000,-Kč, 
c) komunikace a čištění města                                          9.400.000,-Kč, 
d) vodárenská zařízení                                                             160.000,-Kč, 
e) veřejné osvětlení                                                                        3.999.000,-Kč, 
f) správa hřbitova, veřejná zeleň, místní části,  Žebračka, park Michalov                      10.135.600,-Kč, 
g) správa Laguny a skateparku                                                                                             414.000,-Kč, 
h) provozování systému nakládání s komunálním odpadem                                           10.840.400,-Kč. 
 
V jiném se text smlouvy o vykonávání sjednaných činností nemění. 

 
3447/83/6/2010 Rekonstrukce elektroinstalace v budově Gymnázia Jana Blahoslava 

v Přerově – II. etapa. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
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a) schvaluje provedení investiční akce „Rekonstrukce elektroinstalace v budově Gymnázia  Jana 

Blahoslava v Přerově – II. etapa“,  
 
b) pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním investiční  akce  
        „Rekonstrukce elektroinstalace v budově Gymnázia Jana Blahoslava v Přerově –  

II.etapa“, a to s uchazečem, jehož nabídka bude komisí pro výběr nejvhodnější nabídky 
vyhodnocená jako nejlepší, 

 
c) schvaluje zaslání výzvy k podání cenové nabídky na provedení investiční akce „Rekonstrukce 

elektroinstalace v budově Gymnázia   Jana Blahoslava v Přerově – I. etapa, těmto firmám: 
     
 -    ELEKTRO REMO s.r.o., Malá Tratidla 12, Přerov, 
 -    MERCON Přerov s.r.o., 9. května 2839/90, Přerov, 
 -    BJM Přerov s.r.o., Na Odpoledni 363/10, Přerov, 
 -    ERMONTA s.r.o., Válek Jaroslav, Břest u Přerova, 

-    EMOS s.r.o., Šířava 295/17, Přerov, 
 
d) schvaluje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: 
 
       předseda komise:   Mgr. Elena Grambličková  
       členové:    Čestmír Hlavinka 
      Jiří Raba 
      Ing. Vladimír Čajka 
      Milan Rytíř  

 

3448/83/6/2010 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce movitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 
3165/17, PSČ 750 02, jako vypůjčitelem, ze dne 22.8.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.12.2008, 
dodatku č. 2 ze dne 1.6.2009 a dodatku č. 3 ze dne 30.12.2009, kterým půjčitel přenechává vypůjčiteli 
do bezúplatného užívání movité věci uvedené v důvodové zprávě. V jiném se text smlouvy o výpůjčce 
nemění. 

 

3449/83/7/2010 Změna zakladatelské listiny společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 
27831337, se sídlem Přerov, Přerov I-M ěsto, Blahoslavova 1499/7, PSČ 
750 02 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
Zakladatelské listiny společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Přerov, Přerov I-
Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, tak, že se na závěr bodu „Za druhé“ Zakladatelské listiny 
doplňuje text „Společnost byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a 
transferu technologií do hospodářské praxe regionu Přerovska s důrazem na progresivní 
technologie.“ V jiném se zakladatelská listina nemění. 

 

3450/83/7/2010 Snížení prokazatelné ztráty vzniklé dopravci Veolia Transport Morava 
a.s. v důsledku zajišťování ostatní dopravní obslužnosti na linkách v 
oblasti Přerov 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí zprávu z výsledku podrobné kontroly ujetých km/rok 2010 v ostatní dopravní 

obslužnosti na linkách v oblasti Přerov a dopravce Veolia Transport Morava a.s. 
2. pověřuje primátora Statutárního města Přerova, Ing. Jiřího Lajtocha k podpisu Dodatku č. 2A 

ke smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby. 
 

3451/83/7/2010 Dar Statutárního města Přerova 500 ks dvoukomorových 
protipovodňových pytlů obci Vlkoš 

Rada města Přerova po projednání schvaluje dar 500 ks dvoukomorových protipovodňových  pytlů 
obci Vlkoš, která byla dne 2.3.2010  zaplavena z místního potoka při tání ledu a sněhu a pověřuje 
primátora města Přerova podpisem darovací smlouvy mezi Statutárním městem Přerov a Obcí Vlkoš, 
zastoupenou starostou p. Miroslavem Kroupou. 

 

3452/83/7/2010 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2009 

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

 

3453/83/7/2010 Přihláška statutárního města Přerova na spolupořadatelství akcí 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska -  Národní 
zahájení Dnů evropského dědictví 2011, Konference 2011 a Sněm 2011 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přihlášku města Přerova na spolupořadatelství akce Národní zahájení Dnů 

evropského dědictví 2011, zpracovanou dle podmínek stanovených Sdružením historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska,  včetně finančního zabezpečení, 

 
2. schvaluje přihlášku města Přerova na spolupořadatelství akce Konference 2011, zpracovanou 

dle podmínek stanovených Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska,  včetně 
finančního zabezpečení, 

 
3. schvaluje přihlášku města Přerova na spolupořadatelství akce Sněm 2011, zpracovanou dle 

podmínek stanovených Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska,  včetně 
finančního zabezpečení. 

 

V Přerově dne 24. 3. 2010 

 

 

 

      Ing. Jiří Lajtoch             Václav Zatloukal 
primátor města Přerova       člen Rady města Přerova 
 


