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USNESENÍ z 90. schůze Rady města Přerova konané dne 21. června 2010 

 

3735/90/1/2010 Program 90. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 90. schůze Rady města Přerova konané dne 21. června 2010, 
 
2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 90. schůze 

Rady města Přerova. 
 

3736/90/3/2010 Cyklostezka Žebračka – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných k úplnému 

předání a dokončení  stavby cyklostezky Žebračka v Přerově v souladu s ustanovením § 26, 
odst. 3, písm. b zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 

  Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. SISKO spol. s r.o. Přerov 471 55 558 
2. SATES Morava spol. s r.o. Valašské Meziříčí 607 75 530 
3. STAVBEST Morava a.s. Přerov 285 72 947 

4. STRABAG a.s. Olomouc 608 38 744 
5. EUROVIA CZ a.s. Zlín 452 74 924 
  

 

3737/90/3/2010 Gymnastická hala v ZŠ U Tenisu v Přerově – schválení zadávacího 
řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci 

části objektu ZŠ U Tenisu v Přerově na gymnastickou halu v souladu s ustanovením § 38 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) zjednodušeným podlimitním řízením. 

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

  Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. TRAWEKO 96 s.r.o. Lipník nad Bečvou 253 63 751 
2. Stavební firma Pospíšil s.r.o. Olomouc 253 56 798 
3. STAVBEST Morava a.s. Přerov 285 72 947 

4. K-stav stavební a.s. Olomouc 268 02 015 
5. ZAK plus stavba s.r.o. Přerov 258 26 069 
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4. ustanovuje dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a 
posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Členové komise   Náhradník komise   
Ing. arch. Pavel Rıder Projektant Ing. arch.František Lukáš Projektant 
Mgr. Petr Vojáček Provozovatel Mgr. Jitka Chlapečková Provozovatel 

p. Václav Zatloukal Zadavatel Ing. Jiří Lajtoch Zadavatel 
Ing. Zdeněk Kazílek Zadavatel Ing. Jaroslav Čermák Zadavatel 
Ing. Dan Hos  Zadavatel Ing. Jiří Draška Zadavatel 
 

 

3738/90/3/2010 Vypracování dokumentací  v rámci IPRM Přerov - Jih – schválení 
zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky  na realizaci veškerých prací a služeb nutných                     

k vypracování dokumentací pro realizaci stavebních úprav a rekonstrukcí bytových objektů     
v majetku města , v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(zákon) veřejnou zakázkou malého rozsahu. 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 

  Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. PRINTES – ATELIER s.r.o. Přerov 253 91 089 

2. Energoprojekta spol. s r.o. Přerov 435 41 747 
3. Samohýl Tomáš – projektová činnost                    659 16 565                   
4. HBH Projekt spol. s r.o. 449 61 944 

5. DEA ENERGETICKÁ AGENTURA s.r.o. 415 39 656 
 

 

3739/90/3/2010 Stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově – 
schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky  na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných                

k úplnému předání a dokončení  stavebních úprav a nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově 
v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou 
zakázkou malého rozsahu. 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 

  Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. SISKO spol. s r.o. Přerov 471 55 558 
2. SATES Morava spol. s r.o. Valašské Meziříčí 607 75 530 

3. STAVBEST Morava a.s. Přerov 285 72 947 
4. Středomoravské stavby s.r.o. Přerov 496 89 053 
5. ZJS Zavadil Jaroslav, Přerov 488 24 372 
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3740/90/3/2010 Příprava projektů energetických opatření ZŠ Svisle, ZŠ U Tenisu a 
MŠ K.Kouřilka v Přerově – schválení 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 přípravu projektů energetických opatření u 
objektů ZŠ Svisle, ZŠ U Tenisu a MŠ K.Kouřilka v Přerově dodavatele MG-REAL, s.r.o. 
Jihlava. Uchazeč neprokázal profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. b) zákona když 
nepředložil doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 

 
2. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) z další účasti na veřejné zakázce na přípravu projektů energetických opatření u 
objektů ZŠ Svisle, ZŠ U Tenisu a MŠ K.Kouřilka v Přerově dodavatele Regionální 
poradenskou agenturu, s.r.o. Brno. Uchazeč neprokázal profesní kvalifikační předpoklady dle 
§ 54 písm. b) zákona. Uchazeč  v nabídce nepředložil smlouvu uzavřenou se subdodavatelem 
dle § 51 odst.4 zákona. 

 
3. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na veřejné 

zakázce na přípravu projektů energetických opatření u objektů ZŠ Svisle, ZŠ U Tenisu a MŠ 
K. Kouřilka v Přerově. Jediná nabídka byla předložená od společnosti EC Consulting a.s., se 
sídlem Národní obrany 909/45, 16000 Praha-Bubeneč, IČ 27963306 s nabídkovou cenou ve 
výši 3 479 520,- Kč vč. DPH. 

 
4. schvaluje uzavření smlouvy se společností EC Consulting a.s., se sídlem Národní obrany 

909/45, 16000 Praha-Bubeneč, IČ 27963306 s nabídkovou cenou ve výši 3 479 520,- Kč vč. 
DPH. 

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

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

3741/90/3/2010 Realizace úspor energie – ZŠ Hranická 13, Přerov – Předmostí – výběr 
zájemců k podání nabídky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje v souladu s ustanovením § 61 odst. (3) zákona 
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách výběr zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky na 
realizaci úspor energie – ZŠ Hranická 13, Přerov – Předmostí. Jedná se o dodavatele:  
 
1. Společná žádost více osob  
 VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž   IČ: 25567225  
 WACHAL MORAVIA s.r.o. ,Kozomínská 646/6, 184 00 Praha 8 IČ: 60747009  
 
2.    PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov  IČ: 27769585  
 
3.  Společná žádost více osob 
 Subterra a.s.,  Bezová 1658, 174 14 Praha 4    IČ: 45309612  
 TBG Pražské malty, s.r.o., Rohanské nábřeží 68, 186 00 Praha 8 IČ: 25799380 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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3742/90/3/2010 IPRM Přerov-Jih - schválení projektu pro dotaci z IOP 

Rada města Přerova po projednání schvaluje projekt "Parkoviště a komunikace Jižní Čtvrť -I.etapa" 
doporučený k podpoře z Integrovaného operačního programu, dle důvodové zprávy. 

 

3743/90/4/2010 Přijetí daru - povodně  

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 75 000,- Kč a uzavření 
darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným a Pardubickým krajem, se 
sídlem Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 Pardubice, IČ 70892822, jako dárcem, jejímž účelem je 
dar na odstranění následků po živelné katastrofě, která v důsledku extrémních dešťových srážek 
postihla v měsíci květnu 2010 správní obvod území obce. 

 

3744/90/4/2010 Rozpočtové opatření č. 12 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 

3745/90/4/2010 Prominutí pohledávky za panem Ing. Vítězslavem Syptákem za 
pronájem propagačních panelů  

Rada města Přerova po projednání schvaluje prominutí a odpis pohledávky Kulturních a informačních 
služeb města Přerova za Ing. Vítězslavem Syptákem, nar. 9. 7. 1963, trvale bytem Lipník nad Bečvou, 
Bratrská 1092, za pronájem propagačních panelů ve výši 13 396,07 Kč, z toho jistina 8 746,00 Kč, 
úroky  z prodlení 4 585,07 Kč, soudní náklady  65,00 Kč,  k datu 21. 6. 2010. 

 

3746/90/5/2010 TJ SPARTAK PŘEROV - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 750 000,- Kč subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem 
Přerov, Bezručova 4, na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e na parcele p.č. 
2656/2 v k.ú. Přerov v období od 17. 5. 2010 do 31. 10. 2010. 

 

3747/90/5/2010 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 – místo poskytovaného 
předškolního vzdělávání a školských služeb Přerov - Henčlov, 
Zakladatelů 9 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití provozního příspěvku Mateřské školy Přerov,     
U tenisu 2 na pořízení učebních pomůcek dle důvodové zprávy. 

 

3748/90/5/2010 Komplexní hodnocení ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4  

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 07. 2010 úpravu výše osobního 
příplatku panu Mgr. Petru Vojáčkovi, řediteli Základní školy Přerov, U tenisu 4 v rozsahu dle 
důvodové zprávy. 

 

3749/90/5/2010 Mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení  

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům základních a mateřských škol  
zřízených statutárním městem Přerov v  rozsahu uvedeném v  důvodové zprávě. Mimořádné 
odměny budou vyplaceny v  rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených 
uvedeným organizacím na rok 2010 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého 
kraje. 

 
2. schvaluje návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce Zařízení školního stravování 

Přerov, Kratochvílova 30 paní Haně Ondrášové v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 
Mimořádná odměna bude vyplacena z  prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové 
organizaci na rok 2010. 

 
3. schvaluje návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce Školní jídelny Přerov, Želatovská 8 

paní Jarmile Slezákové v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Mimořádná odměna bude 
vyplacena z  prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2010. 

 

3750/90/5/2010 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 důvodové zprávy, ve smyslu § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

3751/90/5/2010 Základní škola Přerov, Želatovská 8 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh odpovědi manželům Antonínu a Mileně 
Bartíkovým ve věci postupu Základní školy Přerov, Želatovská 8. 

 

3752/90/5/2010 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – jmenování ředitelky na dobu 
určitou 

Rada města Přerova po projednání jmenuje paní Mgr. Ludmilu Spielvogelovou na pracovní místo 
ředitelky Základní školy Přerov, Želatovská 8 s účinností od 22. 06. 2010 do doby jmenování ředitele 
uvedené školy na základě vyhlášeného konkursního řízení. 

 

3753/90/5/2010 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 48 v domě zvláštního určení - domě                  

s pečovatelskou  službou č. p. 748  v  Přerově,  Trávník   č.o. 1, s paní P.R., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 26 v domě zvláštního určení - domě                  

s pečovatelskou  službou č. p. 576  v Přerově, U Žebračky  č.o. 18, s panem J.F., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 27 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou  službou č. p. 2472  v Přerově, Jižní čtvrť I  č.o. 25, s paní  V.U., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k náhradnímu bytu č. 4  v domě č.p.1507   v Přerově, 

Kozlovská 27,s panem R.B., a to za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k tomuto 
doposud užívanému bytu, 
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5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3/2  v domě č.p.3119  v Přerově, nábř. PFB 8,  
s manželi P.V. a J.V., 

 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 39 v domě zvláštního určení - domě 

pečovatelskou  službou č. p. 748  v  Přerově,  Trávník   č.o. 1, s paní D.F. 
 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě č.p.  1259 v Přerově, Tovačovská   

č.o. 9, s panem J.Ž., a to na dobu určitou do  30.9.2010. 
 

3754/90/5/2010 Návrh na uzavření nájemních  smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání: 
 
I. schvaluje  
 
1. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Kojetínská 5 s paní L.P. za obvyklých 

podmínek. 
 
2. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 v Přerově, Kainarova 12 s panem S.S., který mu bude 

poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek (160.000,- Kč). 
  
3. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 v Přerově, Denisova 8 s panem K.Z., který mu bude 

poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek (40.000,- Kč).  
 
4. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 v Přerově, Kainarova 12 s manž. S. a G.R. za 

podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu a za podmínky , že 
veškeré závazky plynoucí z rozhodnutí MV ČR přecházejí v plném rozsahu na nově přidělený 
byt. 

 
5. uzavření nájemní smlouvy k bytu č.8 v Přerově, gen. Štefánika 6 s paní Z.Š., 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. uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 37 v Přerově, Jižní čtvrť II/13 s paní O.G. 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. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, P.Jilemnického 7 s paní J.S. 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. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Škodova 33 s panem J.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. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, gen. Štefánika 4 s manž. J.a E. H. za 

obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému 
bytu. Byt převezmou v takovém stavu, v jakém se nachází. 

 
10. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Husova 9 s manž. P. a B.L. 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 za podmínky úhrady poplatku z prodlení. 
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11. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Kojetínská 1828 s panem I.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. 

 
12. uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 1 v Přerově, Kojetínská 1830 s paní E.G. 

výjimečně na dobu určitou 6ti měsíců od podpisu nájemní smlouvy. 
 
13. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Kratochvílova 20 s panem L.V. na dobu 

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

 
14. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Sokolská 8 s manž. R. a M.V. za podmínky 

uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Nový byt převezmou v takovém 
stavu, v jakém se nachází. 

  
15. uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 2 v Přerově, Tovačovská 1259 s manž. J. a D. 

K. výjimečně na dobu určitou 6ti měsíců od podpisu nájemní smlouvy za podmínky úhrady 
poplatku z prodlení ve výši 394,- Kč. 

 
16. uzavření nájemní smlouvy k bytu č.11 v Přerově, Kojetínská 1828 s manž. V. a L.V. na dobu 

určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu 
určitou 2x tři roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. Další prodloužení nájemní 
smlouvy bude vázáno uhrazením neprominuté části poplatku z prodlení. 

 
17. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 v Přerově, Denisova 8 s panem J.V. na dobu určitou ½ 

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

 
18. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově, Kojetínská 1828 s manž. S.a 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. 

 
II. ruší usnesení č. 3410/83/5/2010  ze dne 24.3.2010 – P.J. 

 

3755/90/6/2010 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 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 (budova 
Chemoprojekt) - místnosti č. 35 o výměře 12,3 m2. 

 

3756/90/6/2010 1. Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci    
v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 130/2 v k.ú. 
Předmostí                                                                                                                                              
2. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí              
ve vlastnictví statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 130/6 a p.č. 
370/11 oba v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 
úplatný převod části pozemku p.č. 130/2 zahrada o výměře 563 m2 v k.ú. Předmostí 

 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na nájem pozemku p.č. 130/6 a p.č. 

370/11 oba v k.ú. Předmostí, uzavřené dne 12.5.1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001 
a dodatku č. 2 ze dne 15.12.2003, 1.9.2009 mezi statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem) a manželi F.a L.B. (jako nájemcem).  

Dodatkem č. 3  se mění předmět nájemní smlouvy tak, že namísto pozemku p.č. 130/6 o výměře 563 
m2 a pozemku p.č. 370/11 orná půda výměře 2039 m2  v k.ú. Předmostí bude předmětem nájmu část 
pozemku p.č. 130/2 o výměře 563 m2 v k.ú. Předmostí, současně se mění výše nájemného tak, že 
namísto původní výše  767,-Kč/rok bude činit 563,- Kč/rok. Součástí  dodatku č. 3 bude dále závazek 
pronajímatele vrátit nájemci poměrnou část nájemného, kterou nájemce uhradil pronajímateli za 
užívání pozemku  p.č. 370/11 v k.ú. Předmostí ode dne 12.10.2009. V jiném se nájemní smlouva ze 
dne 12.5.1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001 a dodatku č. 2 ze dne 15.12.2003 nemění. 

 

3757/90/6/2010 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č.54 v k.ú. Popovice        
u Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 54 o výměře 364 m2 v k.ú. 

Popovice u Př. uzavřené dne 21.7.1986 ve znění dodatků, mezi statutárním městem Přerov 
(jako pronajímatelem) a panem K.F. (jako nájemcem)  a to  dohodou k 15.7.2010. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 54 o výměře 364 m2   

v k.ú. Popovice u Př. 
 

3758/90/6/2010 Směna  nemovitých věcí  - pozemku p.č. 3679/2 v k.ú. Přerov za 
pozemek p.č. 3646/5 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu 
pozemku p.č. 3679/2 (zahrada) o výměře 84 m2 v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví statutárního města 
Přerova, za pozemek p.č. 3646/5 (zahrada) o výměře 52 m2 v k.ú. Přerov, který je v podílovém 
spoluvlastnictví MUDr. A.H. (k id. 1/16), MUDr. J.S.(k id. 1/16), PhMr. A.S.(k id. 3/8) a H.S.(k id. 
½), bez doplatku rozdílu cen směňovaných nemovitostí. 

 

3759/90/6/2010 Podnájem nemovitých věcí  ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytového prostoru  v objektu občanské vybavenosti  bez č.p. na 
pozemku p.č.  st. 124  zast. pl. v k.ú. Pavlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s podnájmem nemovitých věcí  ve vlastnictví statutárního 
města Přerova  – nebytového prostoru   v objektu občanské vybavenosti   bez č.p., č.e.   na pozemku 
p.č. st. 124  zast. pl. v k.ú. Pavlovice u Přerova,  místnost  v přízemí  budovy Domova  Eliška               
o výměře 18,4 m2, MUDr. Lubomíru Kremzerovi - praktický lékař,  místo podnikání  Pavlovice          
u Přerova č.p. 101,  IČ  48000302, když nájemcem je  Domov Alfreda Skeneho  se sídlem Pavlovice   
u Přerova, č.p. 95,   příspěvková organizace Olomouckého kraje, IČ: 61985864. 

 

3760/90/6/2010 Nájem nemovitých věcí  v majetku  statutárního města Přerova   
pozemku p.č. 2639/8 a  části pozemku p.č. 2639/1   v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje: 
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a) uzavření nájemní smlouvy na nájem  pozemku p.č. 2639/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 
m2  v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a L.H. jako nájemcem. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou  6 měsíců za roční úhradu 
171,- Kč tj. 9,- Kč/m2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za účelem užívání pozemku zastavěného  
stavbou garáže ve vlastnictví nájemce.   
 
b) změnu usnesení Rady města Přerova  z 81. schůze  konané dne 17.2.2010 č. 3334/81/6/2010 
písm.b) tak, že text   
"uzavření dodatku č.2  ke smlouvě o nájmu  ze dne 31.8.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.6.2003  
na nájem části pozemku p.č. 2639/1 ost. pl.  o výměře 178 m2 v k.ú. Přerov,  uzavřené mezi  
statutárním městem Přerov jako pronajímatelem  a vlastníky garáží na pozemcích p.č. 2639/4, p.č. 
2639/5,p.č. 2639/6, p.č. 2639/7, p.č. 2639/7, p.č. 2639/8, p.č. 2639/9, p.č. 2639/10, p.č. 2639/11,    p.č. 
2637/8, p.č. 2637/9,p.č. 2637/10, p.č. 2637/11, p.č. 2637/12 vše v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 2  bude 
provedena změna  v osobě nájemce -  místo pana V. N.  budou uvedeni nájemci Mgr. D.K. a  Mgr. V. 
Ž. Nájemné je stanoveno pro uvedené  nájemce   ve výši 145,60 Kč/rok" 
 
se nahrazuje textem: 
 
"uzavření dodatku č.2  ke smlouvě o nájmu  ze dne 31.8.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.6.2003  
na nájem části pozemku p.č. 2639/1 ost. pl.  o výměře 178 m2 v k.ú. Přerov,  uzavřené mezi  
statutárním městem Přerov jako pronajímatelem  a vlastníky garáží na pozemcích p.č. 2639/4, p.č. 
2639/5,p.č. 2639/6, p.č. 2639/7, p.č. 2639/7, p.č. 2639/8, p.č. 2639/9, p.č. 2639/10, p.č. 2639/11,    p.č. 
2637/8, p.č. 2637/9,p.č. 2637/10, p.č. 2637/11p.č. 2637/12 vše v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 2  budou  
provedeny změny  v osobách nájemců:  
1. místo pana V.N.  budou uvedeni nájemci Mgr. D.K. a  Mgr. V.Ž. 
 2. místo manželů Ing. L.a E.H. bude uveden  nájemce L.H.  
Nájemné je stanoveno pro uvedené  nájemce   ve výši 145,60 Kč/rok." 

 

3761/90/6/2010 Dohoda o skončení nájmu k části pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Přerově  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k části pozemku p.č. 
3751/1 v k.ú. Přerově o výměře 40 m2 pronajímané za účelem provozování restaurační předzahrádky 
na základě nájemní smlouvy z 1.8.2008, ve znění dodatku č. 1 z 1.6.2009, s paní Soňou Herzogovou, 
IČ: 68318669, místem podnikání Velká Dlážka 2797/38, 750 02 Přerov. Pokud nebude dohoda 
uzavřena do 15.7.2010, statutární město Přerov od nájemní smlouvy odstoupí. 

 

3762/90/6/2010 Dohoda o skončení nájmu nebytového prostoru v budově Sokolská 26 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu nebytového prostoru 
o celkové výměře 99,24 m2 pronajatého na základě nájemní smlouvy ze dne 16.12.2009 v budově bez 
čp/če postavené na pozemku p.č. 4293/17 v k.ú. Přerov (objekt býv.mateřské školy, Sokolská 26) mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem, a panem Z.B., jako nájemcem. Nájemní vztah 
skončí k 30.6.2010. 

 

3763/90/6/2010 Ukončení nájmu nebytového prostoru v domě č.p. 83, příslušném         
k části Přerov II-Předmostí na pozemku p.č. st. 97 v k.ú. Předmostí 
(Hranická 29) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 
nájemní smlouvy ze dne 16. října 1996 na nebytové prostory o celkové výměře 37,46 m2 situované      
v budově č.p. 83, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí na pozemku p.č. st. 97, Hranická 29,         
v k.ú. Předmostí uzavřené mezi městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova jako 



 10 

pronajímatelem a panem Jiřím Červinkou, místem podnikání: Dr. Milady Horákové 24/9, 751 24 
Přerov II-Předmostí jako nájemcem ke dni 31. 10. 2010. Nebude-li dohoda o skončení nájmu uzavřena 
nejpozději do 10. 7. 2010, statutární město Přerov podá výpověď z nájmu. 

 

3764/90/6/2010 Uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě ze dne 10.10.2002 na nájem 
nebytových prostor v budově č.p. 243 objektu občanské vybavenosti 
příslušné k části obce Přerov I – Město, postavené na pozemku p.č. 
2185/1 v k.ú. Přerov (místnost trafostanice o celkové výměře 30 m²) 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 3648/88/6/2010 ze své 88. schůze konané dne 
19.5.2010, kterým schválila uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 10.10.2002 ve 
znění dodatku  č. 1 ze dne 17.12.2004 mezi městem Přerov jako pronajímatelem a společností 
Severomoravská energetika, a.s., IČ: 47675691, se sídlem ul. 28. října 152, Ostrava 709 02 jako 
nájemcem na nájem části nebytových prostor v budově č.p. 243 objektu občanské vybavenosti 
příslušné k části obce Přerov I – Město, postavené na pozemku p.č. 2185/1 v k.ú. Přerov (místnost 
trafostanice o celkové výměře 30 m²). 
Uvedené usnesení se mění tak, že nájemcem je místo společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 
2/1444, PSČ 140 23, IČ:45274649 společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, IČ:  27232425. 

 

3765/90/6/2010 Uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí– částí pozemků 
p.č. 5001, p.č. 4926/6, p.č. 4969/1 a p.č. 4971/1 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov jako pronajímatelem a společností CONCEPT 2M, spol. s.r.o. se sídlem Praha 2, Václavská 12, 
IČ: 26447410 jako nájemcem na nájem částí pozemků p.č. 5001 ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4926/6 
ost.pl. o výměře 1 m2, p.č. 4969/1 ost.pl. o výměře 1 m2 a  p.č. 4971/1 ost.pl. o výměře 1 m2, vše v k.ú. 
Přerov. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku s výpovědní lhůtou dva měsíce, účelem 
nájmu je umístění reklamního zařízení - distribučních stojanů. Cena nájemného se stanovuje              
na 9.600,- Kč, tj. 2.400,- Kč/m²/rok, která se navyšuje o příslušnou sazbu DPH. 

 

3766/90/6/2010 Podnájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 148, příslušném          
k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu bydlení 
č.p. 148, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 136, Kratochvílova 1, situovaných 
ve III. NP - kanceláře č. 9 o výměře 38,4 m2 v k.ú. Přerov do podnájmu pro ČR - Kancelář Poslanecké 
sněmovny, se sídlem Praha 1, Sněmovní 4, IČ: 00006572, když nájemcem nebytových prostor je 
společnost IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Komenského 1035/4, IČ: 62360540. 

 

3767/90/6/2010 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - částí pozemku 
p.č. 6868/83 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu částí pozemku p.č. 
6868/83 ost.pl. o výměrách 90 m2, 48 m2  a 10 m2 v k.ú. Přerov mezi společností České dráhy a.s., se 
sídlem Praha 1, Nábř. L. Svobody 1222, IČ: 70994226 (jako pronajímatelem) a statutárním městem 
Přerov (jako nájemcem). Účelem nájmu je umístění stojanů na kola. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, roční nájemné bude činit 740,- Kč, tj. 5,- Kč/m2/rok. 
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3768/90/6/2010 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 5747/1 orná půda o výměře 424 m² 
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 14. března 
1994 mezi Městem Přerov jako pronajímatelem a M.K. jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
31. října 2001, jejímž předmětem je úplatné přenechání do užívání části pozemku p.č. 5747/1 orná 
půda o výměře 424 m² v k.ú. Přerov za účelem dočasného zřízení autobazaru. 
Výše uvedená nájemní smlouva bude ukončena dohodou k 31. červenci 2010. Nedojde-li k ukončení 
nájemní smlouvy k 31. červenci 2010 dohodou, Statutární město Přerov od této smlouvy odstoupí. 

 

3769/90/6/2010 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 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. S 10 o výměře 20 m2 mezi statutárním městem 
Přerov, jako půjčitelem a panem L.F., jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky je užívání prostor pro zkušebnu hudební 
skupiny. 

 

3770/90/6/2010 Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k zajištění přístupu        
k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
pozemkům p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 
412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garážím bez čp/če, které jsou            
na těchto pozemcích postaveny  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení č. 424/17/3/2008      

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8.9.2008, kterým Zastupitelstvo 
města Přerova schválilo úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 
410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou 
na těchto pozemcích postaveny, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
žadatelů, tak, že se text:  

 
„pozemek p.č. 410/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku  
p.č. 410/2, vše v k.ú. Přerov – Z.R., za kupní cenu ve výši 45.960,-Kč“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„pozemek p.č. 410/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku p.č. 
410/2, vše v k.ú. Přerov – J.R., za kupní cenu ve výši 45.960,-Kč“. 
 
2. schvaluje změnu bodu 2. usnesení č. 1246/34/6/2008 z 34. schůze Rady města Přerova konané 

dne 28.5.2008, kterým Rada města Přerova schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerov jako oprávněným z věcného břemene a vlastníky 
budovy č.p. 1468, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 410/1 v 
k.ú. Přerov, jako povinnými z věcného břemene, spočívajícího ve zřízení práva chůze a jízdy v 
rozsahu celého pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov ve prospěch statutárního města Přerova jako 
vlastníka pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 412/7 a p.č. 
412/8 v k.ú. Přerov, tak, že se text: 
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„schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Statutárním městem Přerovem, jako 
oprávněným z věcného břemene a vlastníky nemovitosti č.p. 1468 na pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov: 
- M.K., 
- L.M., 
- K. N., 
- V. O., 
- SJM A. a S. S. 
jako povinnými z věcného břemene. 
 
Věcné břemeno spočívá ve zřízení práva chůze a jízdy v rozsahu celého pozemku p.č. 410/1 ve 
prospěch Statutárního města Přerova, vlastníka pozemku p.č. 410/1 a pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, 
p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 412/7 a p.č. 412/8, vše v k.ú. Přerov. Smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 35.000,-Kč.“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem 
pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a 
garáží bez čp/če, které jsou na těchto pozemcích postaveny (oprávněný z věcného břemene) a 
jednotlivými vlastníky bytových jednotek v budově č.p. 1468, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov a podílů na společných částech budovy č.p. 1468 a 
pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov, které k bytovým jednotkám náleží (povinní z věcného břemene): 
 
- M.K. – vlastník bytové jednotky č. 1468/1 a podílu id. 873/3244 na společných částech budovy 

č.p. 1468 a pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov, 
- L.M. – vlastník bytové jednotky č. 1468/4 a podílu id. 824/3244 na společných částech budovy 

č.p. 1468 a pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov, 
- K.N. – vlastník bytové jednotky č. 1468/3 a podílu id. 360/3244 na společných částech budovy 

č.p. 1468 a pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov, 
- V. O. – vlastník bytové jednotky č. 1468/2 a podílu id. 815/3244 na společných částech budovy 

č.p. 1468 a pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov, 
- A. a S.S. – vlastníci bytové jednotky č. 1468/5 a podílu id. 372/3244 na společných částech 

budovy č.p. 1468 a pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov. 
 
Věcné břemeno bude spočívat v právu chůze a jízdy na pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov v rozsahu 
geometrického plánu č. 5084-154/2009 ze dne 8.1.2010 a bude zřízeno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úhradu ve výši 7.000,-Kč za zřízení věcného břemene k tíži každé bytové jednotky 
(celková úhrada za zřízení věcných břemen bude činit 35.000,-Kč). Součástí smluv o zřízení věcného 
břemene bude závazek oprávněného z věcného břemene přispívat částkou 100,-Kč/měsíc/garáž do 
fondu oprav Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1468, Bartošova 8 v Přerově, IČ 25891189, se 
sídlem Bartošova 1468/8, Přerov. Věcná břemena budou spojena s vlastnictvím předmětných 
nemovitostí. Náklady za vyhotovení geometrického plánu a správní poplatky za podání návrhů na 
vklad práv odpovídajících věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného 
břemene.“ 

 

3771/90/6/2010 Zřízení věcného břemene na pozemku  p.č. 2883/1 v majetku 
statutárního města Přerova, v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ 
Distribuce,a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
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       Předmětem smlouvy bude  právo umístit  a provozovat podzemní kabel VN na pozemku p.č. 
2883/1 v  k.ú. Přerov, který je v majetku statutárního města Přerova a  s tím spojené omezení, 
spočívající  v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu oprávněnému  a jím pověřeným třetím osobám  
přístup a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění kabelu VN, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5016-28/2009. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku č. 5816/96/2010  ve výši 15.650,-Kč za zřízení věcného břemene, navýšenou 
o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

 

3772/90/6/2010 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 2680/21, p.č. 2883/1, p.č. 
5014/1 v majetku statutárního města Přerova, vše  v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ 
Distribuce,a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, jako oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude  právo umístit  a provozovat podzemní kabel VN na pozemcích p.č. 
2680/21, p.č. 2883/1, p.č. 5014/1 , vše v  k.ú. Přerov, které jsou v majetku statutárního města Přerova a  
s tím spojené omezení , spočívající  v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu oprávněnému  a jím 
pověřeným třetím osobám  přístup a příjezd na tyto nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelu VN, v rozsahu dle geometrického plánu č. 
5145-84/2010. 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku č. 5804/84/2010  ve výši 85.700,-Kč za zřízení věcného břemene, navýšenou 
o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

 

3773/90/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 1062 v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva 
uložení kabelového vedení NN,   práva vstupu a vjezdu na zatížený pozemek za účelem provozování, 
oprav a údržby tohoto vedení. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako 
povinným z věcného břemene), vlastníkem pozemku p.č. 1062 ost.pl. v k.ú. Čekyně a společností ČEZ 
Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 847/8, IČ:  27232425 (jako oprávněným z věcného 
břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku ve výši 3.407,- Kč 
(navýšenou o příslušnou sazbu DPH). Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 
302-185/2009. 

 

3774/90/6/2010 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 1062 v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva 
uložení kabelového vedení NN,   práva vstupu a vjezdu na zatížený pozemek za účelem provozování, 
oprav a údržby tohoto vedení. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako 
povinným z věcného břemene), vlastníkem pozemku p.č. 1062 ost.pl. v k.ú. Čekyně a společností ČEZ 
Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 847/8, IČ:  27232425 (jako oprávněným z věcného 
břemene). 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku ve výši 3.184,- Kč 
(navýšenou o příslušnou sazbu DPH). Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu     
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č. 295-364/2008. 
 

3775/90/6/2010 Poskytnutí daru formou nepeněžního plnění v souvislosti                       
s odstraňováním následků povodní -  poskytnutí služby ze strany 
společnosti Montáže Přerov a.s., IČ 45193657, se sídlem Brabansko 3, 
Přerov, statutárnímu městu Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi společností Montáže 
Přerov a.s., IČ 45193657, se sídlem Brabansko 3, Přerov, jako dárcem a statutárním městem Přerov 
jako obdarovaným, jejímž předmětem bude poskytnutí nepeněžního plnění v souvislosti s 
odstraňováním následků živelní pohromy, a to bezúplatného poskytnutí služby – práce jeřábem 
Liebherr LTM 1160 při povodních ve dnech 17.-18.5.2010 v hodnotě 71.400,-Kč. 

 

3776/90/6/2010 Zabezpečení  Stavebních úprav nám. TGM 1 – 2. NP dispečink 
Městské  policie Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje provedení  Stavebních úprav nám. TGM 1 – 2. NP dispečink Městské  policie 

Přerov, 
 
2. pověřuje vedoucího odboru majetku města, Ing. Vladimíra Čajku, komplexním zajištěním 

Stavebních úprav nám. TGM 1 – 2. NP dispečink Městské  policie Přerov, včetně uzavření 
smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka bude komisí vyhodnocena jako nejvhodnější, 

Kontrolní termín: 9.7.2010 

3. schvaluje zaslání výzvy k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu  „Stavební úpravy  nám. TGM 1 – 2. NP dispečink Městské policie Přerov“   těmto 
firmám: 

 
BJM Přerov, s. r. o. , Buk 97, 750 02  Přerov, IČ: 25865021 
Emos trading, a.s., Šířava 7, 750 02  Přerov, IČ: 25362194 
Cetra s.r.o., Dluhonská 2920/103, 750 02  Přerov, IČ: 47977647 
Přerovská kapitálová společnost, a. s. r., nám. TGM 16, 750 02  Přerov, IČ: 25352571 
Zdeněk Horák, U tenisu 7, 750 02  Přerov, IČ: 12687146 
Elektro-Remo,  spol. s r. o., Malá Tratidla 2080/12, 750 02  Přerov I-Město, IČ: 47150360 
 
4. schvaluje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: 
 předseda komise Mgr. Elena Grambličková 
 členové   Čestmír Hlavinka 
    Ing. Ladislav Petrovský 
    Ing. Vladimír Čajka 
    Fanka Vrbová 

 

3777/90/6/2010 Oprava sociálního zařízení a kanalizace Mateřské školy Přerov, 
Lešetínská 5 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje doplnění usnesení č. 3535/86/7/2010 v bodě 3, kdy původní znění usnesení, 

schvaluje zaslání výzvy k podání cenové nabídky na realizaci opravy sociálního zařízení a 
kanalizace Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5 těmto firmám: 

 - Horák Zdeněk, U tenisu 984/7, Přerov                                                IČ: 12687146 
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 - BJM Přerov s.r.o., Na odpoledni 10, Přerov                                        IČ: 25865021 
 - TUZAMO spol. s r.o., K Moštěnici 291/7a, Přerov VI – Újezdec      IČ: 25385399 
 - OSG – GREGOVSKÝ s.r.o., Za Váhou 654, Troubky                       IČ: 26831775 
 - KUČERA + GREGOVSKÝ s.r.o., Polní ulice 2818/7, Přerov           IČ: 25857681 
 - STAVAREX PLUS s.r.o., Čechova 11621/9, Přerov                         IČ: 27541169         
 
 se na základě podané žádosti doplňuje o další firmu: 

- PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov                     IČ: 27769585. 
 
2. bere na vědomí rozhodnutí komise pro výběr nejvhodnější nabídky. Nejvýhodnější nabídku 

formou elektronické aukce podala firma PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 
Přerov I – město, IČ: 27769585 s nabídkovou cenou 699.000,- Kč včetně DPH. 

 

3778/90/6/2010 Darování movitých věcí z vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní 
a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 359/30, do vlastnictví statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 
1. vyslovuje nesouhlas s bezúplatným převodem movitých věcí - solária Ergoline 280 1 GB v 

pořizovací ceně 238.562,-Kč, vířivé vany v pořizovací ceně 99.424,-Kč, protiproudového 
zařízení v pořizovací ceně 99.295,-Kč, skotského střiku v pořizovací ceně 69.520,-Kč a stánku 
Vario Hexa v pořizovací ceně 99.225,-Kč, z vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, Kratochvílova 359/30, do 
vlastnictví statutárního města Přerova. 

 
2. vyslovuje souhlas ve smyslu ust. § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s úplatným převodem movité 
věci - stánku Vario Hexa v pořizovací ceně 99.225,-Kč, z vlastnictví příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, Kratochvílova 
359/30, do vlastnictví FK Kozlovice, IČ 47999152, se sídlem Přerov – Kozlovice, za kupní 
cenu 26.050,-Kč. 

 

3779/90/7/2010 Projekt „Rozvoj profesních schopností sociálních pracovníků měst 
Střední Moravy“ – smlouva o partnerství 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství mezi smluvními stranami městem  Prostějov,  

statutárním městem Olomouc, statutárním městem Přerov a městem  Konice k projektu 
„Rozvoj profesních schopností sociálních pracovníků měst Střední Moravy. 

 
2. pověřuje podpisem smlouvy Ing.Jiřího Lajtocha, primátora. 

Kontrolní termín: ihned 

 

3780/90/7/2010 Dodatek č. 2A ke Smlouvě o závazku veřejné služby, uzavřené dne 
16.11.2009 mezi Statutárním městem Přerov a společností Slovenská 
autobusová doprava Trnava, akciová spoločnost´ a rozpočtové 
opatření na úhradu vyplývající z dodatku 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2A ke Smlouvě o závazku veřejné služby, mezi Statutárním 
městem Přerov a společností Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnost´, IČ: 
362 49 840, se sídlem Trnava, Nitrianska 5. Dodatkem č. 2A ke Smlouvě o závazku veřejné 
služby se zvyšuje výše úhrady prokazatelné ztráty v roce 2010 na částku v celkové výši Kč 
13.814.125,-- Kč. 

 
2. pověřuje primátora Statutárního města Přerova, Ing. Jiřího Lajtocha k podpisu Dodatku č. 2A 

ke Smlouvě o závazku veřejné služby. 

Kontrolní termín: 30.9.2010 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 737,2 +263,2 2 000,4 
 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

2221 16 Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada 
prokazatelné ztráty v měst. a příměstské 
autobusové dopravě) 

19 409,0 +263,2 19 672,2 

 
 

3781/90/7/2010 Dar Statutárního města Přerova dvoukomorových protipovodňových 
pytlů obci Lobodice, městysi Dřevohostice, městu Kojetín a dar pečiva 
obci Troubky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření darovacích smluv, jimiž se předávají věcné dary - 1.000 ks 

dvoukomorových protipovodňových pytlů v celkové hodnotě 19.600,- Kč městysi 
Dřevohostice a obci Troubky pečivo (rohlík 3.200 ks, chléb 105 ks) v celkové hodnotě 9.364,- 
Kč, kteří byli dne 18.5.a 19.5.2010 zaplaveni, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí darů a uzavření darovacích 

smluv, jimiž se předávají věcné dary – 2.000 ks dvoukomorových protipovodňových pytlů v 
celkové hodnotě 39.200,- Kč obci Lobodice a 2.000 ks dvoukomorových protipovodňových 
pytlů v celkové hodnotě 39.200,- Kč městu Kojetín,  kteří byli dne 18.5. a 19.5.2010 
zaplaveni. 

 

3782/90/7/2010 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ve smyslu § 134 zákoníku 
práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov v rozsahu, uvedeném 
v příloze č. 1 důvodové zprávy v souladu s vnitřní směrnicí č. 2/10. 
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3783/90/7/2010 Zahraniční pracovní cesta - Dny Ozimku. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve složení Ing. Jiří Lajtoch, Ing. Jiří Bakalík, Ing. Hana Mikulová, Ing. Jana Pivodová             
s řidičem. Cesta se uskuteční ve dnech 25. - 27. června 2010  při příležitosti tradičních "Dnů Ozimku". 

 

3784/90/7/2010 Provozování Hotelové ubytovny (Chemik), Velké Novosady 13/1573 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje ukončení činnosti Hotelové ubytovny (objekt bydlení č.p. 1573 - ubytovna Chemik 

v Přerově, Velké Novosady 13)  k datu 30. 9. 2010, 
 
2. ukládá řediteli příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova provést 

neprodleně veškeré kroky vedoucí k ukončení činnosti této Hotelové ubytovny, 

Kontrolní termín: 6.9.2010 

3. schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 10.11.2000, ve znění dodatku ze dne 
19.10.2004 mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a příspěvkovou organizací 
Kulturní a informační služby města Přerova jako výpůjčitelem, k datu 30.9.2010, 

 
4. ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu Bakalíkovi připravit variantní řešení 

využití této nemovitosti, včetně zpracování posouzení technického stavu objektu. 

Kontrolní termín: 30.9.2010 

 

V Přerově dne 21. 6. 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Lajtoch 
primátor města Přerova 
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Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
náměstkyně primátora města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


