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ZÁPIS 

 

z 19. schůze Rady města Přerova konané dne 4. října 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
--------------- 
 
1. Zahájení         primátor 

       
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí    primátor 
 
3. Finanční záležitosti        primátor 
 
4. Rozvojové záležitosti       Mgr. Kulíšek 
 
5. Investiční záležitosti       Zácha, DiS. 
 
6. Majetkoprávní záležitosti       Zácha, DiS. 
 
7. Školské záležitosti        Mgr. Hluzín 
 
8. Sociální záležitosti        Mgr. Hluzín 
 
9. Různé         primátor 
 
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města       primátor 
 

11. Závěr, tiskové zprávy       primátor 
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Přítomni: 
 
A. Předsedající:   Ing. Jiří Lajtoch      
 
 
B. Členové Rady města: 
 
Ing. Tomáš Dostal, Ing. Jaroslav Čermák, Mgr. Dušan Hluzín, Mgr. Josef Kulíšek, Mgr. Šárka 
Krákorová Pajůrková, Ing. Michal Špalek, Michal Zácha, DiS., Bc. Václav Zatloukal  
 
 
C.  Omluveni:    
    Mgr. Radovan Rašťák     
    p. Čestmír Hlavinka 
 
 
D.  Dále přítomni:   

Ing. Jiří Bakalík  - tajemník Magistrátu města  
Mgr. Bohuslav Přidal  - tiskový mluvčí 

    Bc. Lenka Chalupová  - oddělení komunikace a vnějších  
  vztahů 

 
 
E.  Hosté:    
    Mgr. Petr Karola  - vedoucí odboru vnitřní správy 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí kanceláře primátora 
Mgr. Zdeněk Vojtášek     - vedoucí odboru správy majetku a             

komunálních služeb 
    Miloslav Dohnal  - vedoucí odd. majetkoprávního 

Oldřiška Sedláčková  - vedoucí odboru ekonomiky 
     
 
 
F. Zapisovatelka  Ludmila Schönová 
 
 
 
 
 
 

1. ZAHÁJENÍ  
 
Jednání 19. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne  4. října 2011 v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 9 členů Rady města.  
Omluveni:   Mgr. Radovan Rašťák,  p. Čestmír Hlavinka. 
 
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
 
 
Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 9 pro jednomyslně. 
 
Ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze Rady města byl navržen pan Ing. Tomáš Dostal. 
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 9 pro jednomyslně. 
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809/19/1/2011 Program 19. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  program 19. schůze Rady města Přerova konané dne 4. října 2011 
 
2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze Rady města 

Přerova 
 
 
 
Primátor Ing. Jiří Lajtoch vznesl dotaz ke členům Rady, zda je možné, aby příští schůze Rady města 
Přerova se konala místo plánovaného termínu středy 26. října v úterý 25. října. Členové Rady             
se změnou termínu souhlasili. 
 
 
 

 

2. KONTROLA  PLN ĚNÍ  USNESENÍ,  INFORMACE   Z   KOMISÍ  

810/19/2/2011 Změna v personálním obsazení - organizační pracovník Komise pro 
hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání odvolává na základě vlastní žádosti z funkce organizačního 
pracovníka Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti  Mgr. Evu Smolkovou 
a jmenuje organizačním pracovníkem této komise Mgr. Blanku Hrubou, to vše s účinností                  
od 5.10.2011. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

3.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí Sedláčková v 8.13 hodin. 

811/19/3/2011 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/11 z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit uzavření 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 6/11    
ze dne 4. 5. 2011 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem  
a Mgr. R.Š. , jako dlužníkem, jehož předmětem bude změna znění čl. III odst. 1, věty první tak, že její 
stávající text: 
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 „Dlužník se zavazuje platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy  k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000049 a to tak, aby částku 105 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradil 
nejpozději do 15. 5. 2017.“ 
 
 se nahrazuje textem: 
 
„Dlužník se zavazuje platit skutečně čerpanou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy          
k 15. dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu                                 
35-7557750257/0100, variabilní symbol 1145000049 a to tak, aby částku 93 797,00 Kč s úrokem 4 % 
p.a. uhradil nejpozději do 15. 5. 2017.“ 
 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 30.11.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

812/19/3/2011 Rozpočtové opatření č. 13 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu dle příloh č. 1 a č. 2, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 3            

a závazných ukazatelů dle přílohy č. 4. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

813/19/3/2011 Rozpočtové opatření – investiční akce – úspora 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy 
rozpočtu dle přílohy. 
 
 
Ing. Dostal: 
- nesouhlasil s nákupem devítimístného vozidla pro Městskou policii, z důvodu možného 

zapůjčení si vozidla pro krizové situace od Technických služeb a vysoké předpokládané 
nákupní částky. 
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Při hlasování bylo pro 8, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

814/19/3/2011 Veřejná zakázka - úvěr do výše 100 mil. Kč 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na poskytnutí úvěru ve výši do 100 mil. Kč v souladu         

se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon), podlimitní zakázka, 

 
2.  schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně příloh č. 1 - 3, 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o firmy: 
• Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, 
• Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 

00001350, 
• Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, 
• Raiffeisenbank a. s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 49240901, 
• UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 111 21, IČ: 

64948242. 
 
4. schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:   
 
 
člen komise náhradník 

Ing. Jiří Lajtoch  Mgr. Josef Kulíšek  
Oldřiška Sedláčková Ing. Antonín Horák 
Ing. Otakar Smejkal  Ing. Ivan Machát 

Ing. Eva Řezáčová Dagmar Bercsényiová 

Ludmila Tomaníková Bc. Václav Zatloukal 
 
 
Ing. Lajtoch: 
- navrhl doplnit usnesení v bodě 4): jmenovat členem komise paní Ludmilu Tomaníkovou a 

náhradníkem pana Bc. Václava Zatloukala. 
 
Hlasování o doplněném usnesení v bodě 4):  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

815/19/3/2011 Prominutí pohledávky na poplatku z prodlení a záměr na poskytnutí 
daru paní H.S. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
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1.  
VARIANTA  I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku       
z prodlení v celkové výši 146 563,00 Kč za paní H.S.,  vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 5, v domě č.p. 1684, nám. Fr. 
Rasche 6, v Přerově. Pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za 
prodlení se zaplacením nájemného činí 47 777,00 Kč a pohledávka Domovní správy města 
Přerova na poplatku  z prodlení za prodlení se zaplacením úhrad za plnění poskytovaná s 
užíváním bytu činí  98 786,00 Kč. 

 
VARIANTA  II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky na poplatku z 
prodlení v celkové výši 146 563,00 Kč za paní H.S. vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 5, v domě č.p. 1684, nám. Fr. 
Rasche 6, v Přerově. Pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za 
prodlení se zaplacením nájemného činí 47 777,00 Kč a pohledávka Domovní správy města 
Přerova na poplatku z prodlení za prodlení se zaplacením úhrad za plnění poskytovaná s 
užíváním bytu činí 98 786,00 Kč.  

 
VARIANTA   III.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z 
prodlení ve výši   38 222,00 Kč, tj.   4/5 z  pohledávky ve výši 47 777,00 Kč vzniklé z důvodu 
prodlení s úhradou nájemného k bytu č. 5, v domě č.p. 1684, nám. Fr. Rasche 6, v Přerově a 
prominutí pohledávky na poplatku z prodlení  ve výši 79 029,00 Kč, tj. výši 4/5 z  pohledávky 
ve výši 98 786,00 Kč vzniklé z důvodu prodlení se zaplacením úhrad za plnění poskytovaná s 
užíváním uvedeného bytu, a to vše za paní  H.S. 

 
 
2. 
VARIANTA  I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na poskytnutí daru v částce         
894 689,00 Kč paní H.S., jako kompenzaci za uhrazený poplatek z prodlení ve výši 894 689,00 
Kč vzniklý z důvodu prodlení s úhradou nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním 
bytu č. 5, v domě č.p. 1684, nám. Fr. Rasche 6. 

 
VARIANTA  II.: 
 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr na poskytnutí daru v částce 

894 689,00 Kč paní H.S., jako kompenzaci za uhrazený poplatek z prodlení ve výši              
894 689,00 Kč vzniklý z důvodu prodlení s úhradou nájemného a úhrad za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu č. 5, v domě č.p. 1684, nám. Fr. Rasche 6. 

 
VARIANTA   III.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova chválit záměr na poskytnutí daru v částce          
715 751,00 Kč, tj. 4/5 z částky 894 689,00 Kč paní H.S., jako kompenzaci za uhrazený 
poplatek z prodlení ve výši 894 689,00 Kč vzniklý z důvodu prodlení s úhradou nájemného a 
úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 5, v domě č.p. 1684, nám. Fr. Rasche. 

 
 
Předkladatel materiálu Ing. Lajtoch doporučil v bodě 1) usnesení variantu I. a v bodě 2) 
usnesení variantu II. 
Hlasování o doporučených variantách:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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816/19/3/2011 Dohoda o splátkách pohledávky za paní V.S., příp. vymáhání 
pohledávky soudní cestou  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA  I.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem Přerov, jako 
věřitelem a paní V.S., jako dlužníkem,  o splátkách pohledávky ve výši 14.987,- Kč s příslušenstvím   
se lhůtou splatnosti 30 měsíců ode dne uzavření dohody za neuhrazené náklady pohřbu. Podmínkou 
uzavření dohody je uznání pohledávky co do jejího důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi 
věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a o 
tom, že dlužník bude ve splátkách hradit rovněž úroky z prodlení jako příslušenství výše uvedené 
pohledávky. 
 
 
VARIANTA  II.: 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem 

Přerov, jako věřitelem a paní V.S.., jako dlužníkem, o splátkách pohledávky ve výši 14.987,- 
Kč s příslušenstvím se lhůtou splatnosti 30 měsíců ode dne uzavření dohody za neuhrazené 
náklady pohřbu. 

2.  ukládá oddělení právnímu Odboru vnitřní správy MMPr vymáhat pohledávku za neuhrazené 
náklady pohřbu ve výši 14.987,- Kč s příslušenstvím za paní V.S., soudní cestou, a to v případě 
neschválení dohody o splátkách pohledávky Zastupitelstvem města Přerova. 

 
Odpovídá: Mgr. J. Hrubá 
Termín:  31.12.2011 
 
 
Předkladatel materiálu Ing. Lajtoch doporučil variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

817/19/3/2011 Žádost o poskytnutí příspěvku na uspořádání závodu Velká cena 
města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000,-- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Střední škola zemědělská, IČ: 63701171, se sídlem Přerov, Osmek 47, na částečnou úhradu 
nákladů spojených s pořádáním závodu Velká cena města Přerova, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
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PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   510  Investiční akce (org. 500216 – 
 Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
 – veřejné osvětlení) 

1 315,0 * - 20,0 1 295,0 

  6121    Budovy, haly a stavby  - 20,0  

3419   110  Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 20,0 20,0 
  5339    Neinvestiční transfery cizím 

 příspěvkovým organizacím 
 + 20,0  

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 31 978,8 * + 20,0 31 998,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 
Paní Sedláčková informovala o stavu finančních prostředků ke dni 30.09.2011. 
  
Celkem finančních prostředků                                  229.708.349,06 Kč                                                                                          
z toho – uloženo                                         1.001.500,00 Kč – podílové listy 
spořící účet – ČSOB, a. s.                         10.000.000,00 Kč – úrok 1,50 % p.a 
                                                
K dispozici na účtech 30.09.2011                              218.706.849,06 Kč    
                     
Informace o čerpání finančních prostředků na investiční akce 
 
Čerpání k datu 30.09.2011                                            99.388.093,71 Kč 
 

 

 

 
Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková v 8.50 hodin. 
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4.  ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI  

818/19/4/2011 Záměr výstavby zastávky MHD na ulici Sportovní v Předmostí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání:  
VARIANTA  I.: 
neschvaluje záměr vybudování autobusové zastávky na ulici Sportovní v Předmostí. 
 
VARIANTA   II.: 
1. schvaluje záměr vybudování autobusové zastávky na ulici Sportovní v Předmostí 
 
2. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb dopracováním projektových 

dokumentací a získáním příslušných povolení. 
 
 
Předkladatel  materiálu Mgr. Kulíšek doporučil variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I.usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

819/19/4/2011 IPRM Přerov-Jih 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje projekt "Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť I/17,I/18,I/19,I/20, Přerov" 

doporučený k podpoře z Integrovaného operačního programu v oblasti podpory zlepšení 
prostředí v problémových sídlištích, dle důvodové zprávy. 

 
2. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje požádat řídící orgán Integrovaného 

operačního programu o změnu rozdělení alokace výzvy k podávání žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci IPRM a s tím i související změnu indikátoru IPRM Přerov-Jih, dle důvodové 
zprávy. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.10.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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820/19/4/2011 Smlouva o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním 
městem Přerovem společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 
2011 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním městem Přerovem společnosti 
Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2011 v celkové výši 8 000 000 Kč mezi statutárním městem 
Přerovem a společností Regionální letiště Přerov, a. s. Trávník 30, 750 02 Přerov, IČ: 28572971. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.11.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

821/19/4/2011 Protipovodňové opatření - zídka na nábřeží Dr. Edvarda Beneše 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje uzavřít smlouvu na zpracování 

dokumentace pro územní rozhodnutí na vybudování trvalého protipovodňového opatření - 
zídky na nábřeží Dr. Edvarda Beneše dle důvodové zprávy. 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

   410  Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj)    
 3612 6121    Budovy, haly a stavby  - 140,0  

 2331 6121    Budovy, haly a stavby  + 140,0  
 
 
 
Ing. Dostal upozornil na nutnost připravit projektovou dokumentaci protipovodňových opatření          
na nábř. Dr. E.Beneše pečlivě, důsledně a přesně, aby nevznikaly pro investora vícepráce. Náměstek p. 
Zácha DiS sdělil, že odbor koncepce a strategického rozvoje bude s Povodím Moravy na dokumentaci 
úzce spolupracovat. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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PŘESTÁVKA  9.15 – 9.20 hodin 
 
 
 

 

5.  INVESTIČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaná Mgr. Karola, Mgr. Vojtášek a pan Dohnal v 9.22 hodin. 

822/19/5/2011 Dopravní připojení hotelu Jana na ulici Dvořákova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje změnu usnesení Rady města Přerova z 18. schůze konané dne 13. 9. 2011               

č. 781/18/5/2011 tak, že text: 
 
„1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky  na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Dopravní 
připojení hotelu Jana na ulici Dvořákova.“ Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla 
předložena od společnosti SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem: Železničního vojska 
1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530 s nabídkovou cenou ve výši 596 683,03Kč 
bez DPH, tj. 716 019,73 Kč vč. DPH. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem            

a společností SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem: Železničního vojska 1386, 757 01 
Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530, jako zhotovitelem na provedení díla "Dopravní připojení 
hotelu Jana na ulici Dvořákova" s nabídkovou cenou 596 683,03 Kč bez DPH, tj. 716 019,73 
Kč vč. DPH. 

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

námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona.“ 
 
se nahrazuje textem 
 
„1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky  na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Dopravní 
připojení hotelu Jana na ulici Dvořákova.“ Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla 
předložena od společnosti SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem: Železničního vojska 
1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530 s nabídkovou cenou ve výši 1 246 408,20 Kč 
bez DPH, tj. 1 495 689,90  Kč vč. DPH. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem             

a společností SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem: Železničního vojska 1386, 757 01 
Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530, jako zhotovitelem na provedení díla "Dopravní připojení 
hotelu Jana na ulici Dvořákova" s nabídkovou cenou 1 246 408,20  Kč bez DPH, tj.                  
1 495 689,90  Kč vč. DPH. 
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3. konstatuje , že usnesení pod body 1. - 2. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona.“ 

 
 
2.  schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi Olomouckým krajem, 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 a Statutárním městem Přerov ve výši       
898 072,00 Kč, na částečnou úhrada nákladů na investiční akci „Dopravní připojení hotelu 
Jana na ulici Dvořákova, Přerov“ 

 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Karola v 9.26 hodin. 
 
 
 

 

6.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Michal Zácha, DiS. 

823/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
2631/103 v objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2487/6 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem nebytové 
jednotky č.2631/103 v objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I - Město,          
na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14 – levá část) o celkové výměře 41,25 m2. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

824/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí             
v majetku statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  vrácení nájemného za rok 2011 na část pozemku p.č. 455/2, ovocný sad  v k.ú. 

Lověšice ve výši 231,- Kč 
 
2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčka části pozemku p.č. 455/2, ovocný 

sad v k.ú. Lověšice u Přerova o výměře 213 m2 
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3. neschvaluje uzavření dohody o skončení nájmu mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a R.Š., kterou bude ukončen nájemní vztah k části pozemku p.č. 455/2, 
ovocný sad v k.ú. Lověšice u Přerova  o výměře 231 m2 , založený nájemní smlouvou, ve 
znění dodatku č. 1 mezi pronajímatelem  a nájemcem. 

 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

825/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 453/1 a p.č. 453/3 
oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                              

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 453/1 orná půda o výměře 708 m2 a p.č. 
453/3 orná půda o výměře 588 m2 oba v k.ú. Předmostí. 
 
 
Při hlasování bylo pro 8, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

826/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí             
v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5852/1, p.č. 
5853/1 a  p.č. 5853/2  vše v k.ú.Přerov a pozemku p.č. 450/1 v k.ú. 
Lověšice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku pozemků 
p.č. 5852/1, zahrada, o výměře 1805 m2, p.č. 5853/1, ovocný sad, o výměře 3351 m2 a p.č. 5853/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 vše v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 450/1, zahrada,               
o výměře 1426 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 
6.1.5  Záměr statutárního města Přerova – nájem parkovacích stání na pozemku p.č. 4951/1 

(ostatní plocha - silnice) v k.ú. Přerov  
 
Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem 
parkovacích stání na pozemku p.č. 4951/1 (ostatní plocha – silnice) o výměře cca 70 m2  v k.ú. Přerov. 
 
 
Ing. Dostal: 
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- je nutné se podívat na parkování v této lokalitě komplexně, aby nevznikaly problémy               
se zaparkováním v okolních ulicích 

Ing. Lajtoch: 
- náměstek primátora Mgr. Kulíšek se zamyslí nad  aktualizací koncepce parkování ve městě 

Přerově. 
Mgr. Kulíšek: 
- koncepce je zpracovaná, ale již zastaralá. V souvislosti s průpichem a dálnicí se bude měnit. 

Předkladatel pan Zácha, DiS. materiál stáhl. 

 

 

827/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemků pod 
silnicemi  II. a III. t řídy z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví Olomouckého kraje  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

bezúplatný převod části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Předmostí, označeného v geometrickém 
plánu č. 1045-80/2011 ze dne 7.4.2011 jako pozemek p.č. 526/6 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 4767 m2 v k.ú. Předmostí, a částí pozemků p.č. 4964, p.č. 776, p.č. 
777, p.č. 4965 a p.č. 5036/1 v k.ú. Přerov, označených v geometrickém plánu č. 5338-81/2011 
ze dne 7.4.2011 jako pozemek p.č. 4964/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
3911 m2 v k.ú. Přerov. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod částí pozemků p.č. 4973        

a p.č. 6030/2 v k.ú. Přerov, označených v geometrickém plánu č. 5339-82/2011 ze dne 
7.4.2011 jako pozemek p.č. 4973/13 (ostatní plocha – silnice) o výměře 10158 m2 v k.ú. 
Přerov, pozemku p.č. 7164/29 (ostatní plocha – silnice) o výměře 8 m2 v k.ú. Přerov a částí 
pozemků p.č. 4961, p.č. 4963 a p.č. 4977 v k.ú. Přerov, označených v geometrickém plánu      
č. 5338-81/2011 ze dne 7.4.2011 jako pozemek p.č. 4961/3 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 3387 m2   v k.ú. Přerov. 

 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

828/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný  převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 542/3,                
a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 529/7,  a p.č.  528/2  v k.ú. 
Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 542/3, ostatní 
plocha, ostatní komunikace,  o výměře 93 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví statutárního města 
Přerova. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  spoluvlastnického podílu id. 

329/15263 k pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha a  nádvoří,  o výměře 48 m2                         
a spoluvlastnického podílu id. 329/15263 k  pozemku p.č. 528/2, zastavěná plocha a nádvoří       
o výměře  380 m2   v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 
6.1.8  Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 5290/84, 

p.č. 5290/85, p.č. 5290/86, p.č. 5611/9, p.č. 5611/7, p.č. 5611/10, p.č. 5290/91, p.č. 
5290/93 a částí p.č. 5290/94, vše v k.ú. Přerov za část p.č. 5290/1, část p.č. 5290/95, 
část p.č. 5290/96, část p.č. 5290/97, část p.č. 5290/99, část p.č. 5290/100, část p.č. 
5611/2, část p.č. 5611/25 a  část p.č. 5611/26 vše v k.ú. Přerov  

 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova –  směnu nemovitých věcí  - pozemků - p.č. 5290/84, zastavěná plocha       
a nádvoří, o  výměře 242 m2, p.č. 5290/85, ost.pl., o výměře 172 m2, p.č. 5290/86, zastavěná plocha     
a nádvoří, o výměře 114 m2, p.č. 5611/9, ost.pl., o výměře 134 m2, p.č. 5611/7, zastavěná plocha          
a nádvoří, o výměře 64 m2, p.č. 5611/10, ost.pl., o výměře 192 m2, p.č. 5290/91, zastavěná plocha        
a nádvoří, o výměře 108 m2, p.č. 5290/93, ost.pl., o výměře 336 m2 a částí p.č. 5290/94, ost.pl.,             
o celkové výměře cca 230 m2   vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova  
za části pozemků - p.č. 5290/1, ost.pl., o výměře cca 3200 m2,  p.č. 5290/95, ost.pl., o výměře cca     
200 m2,  p.č. 5290/96, ost.pl., o výměře cca 2 m2,  p.č. 5290/97, ost.pl., o výměře cca 1200 m2,  p.č. 
5290/99, ost.pl. o výměře cca 1400 m2,  p.č. 5290/100, ost.pl. o výměře cca 9400 m2, p.č. 5611/2, 
ost.pl.,  o výměře cca 580 m2,  p.č. 5611/25, ost.pl. o výměře cca 360 m2 a část p.č. 5611/26, ost.pl.,     
o výměře cca 1200 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví AVEZO Plus a.s., se sídlem Brno, Kroftova 1, 
IČ: 27757803 

 

Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. materiál stáhl. 

 

 

829/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5001, p.č. 4926/6         
a p.č. 4969/1 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – 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   vše v k.ú. Přerov. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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830/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/nájem nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 348 v k.ú. 
Penčice 

Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I.: 
1.   schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 348, zahrada,        

o výměře 2365 m2  v k.ú. Penčice 
 
2. neschvaluje záměr statutárního  města Přerova   – nájem  pozemku p.č. 348, zahrada,               

o výměře 2365 m2 v k.ú. Penčice.  
 
VARIANTA   II.: 
1. schvaluje záměr  statutárního  města   Přerova  –  nájem  pozemku  p.č.  348,  zahrada,            

o výměře 2365 m2  v k.ú. Penčice  
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod pozemku p.č. 348, zahrada, o výměře 2365 m2  v k.ú. Penčice  
 
 
Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. doporučil variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

831/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytového prostoru v 
objektu bydlení č.p. 1947, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č.  929, v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem nebytového 
prostoru v objektu bydlení č.p. 1947, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 929,   
v k.ú. Přerov (Kojetínská 36 – suterén) o výměře 7,48 m2. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

832/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí            
ve vlastnictví statutárního města Přerova - 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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku 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) - místností č. 55, 56, 57, 58 o celkové výměře 159,1 m2. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

833/19/6/2011 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 1323/2, 
ost. plocha, v k.ú. Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný  převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části  pozemku  p.č. 1323/2, ost. plocha           
o  výměře  cca 7 m2, v  k.ú. Žeravice. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

834/19/6/2011 Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku  p.č. 255/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 255/1, zahrada,    
o výměře cca 7 m2, v k.ú. Přerov, do majetku ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 
Děčín, IČ 24729035. Na prodej části pozemku p.č. 255/1 v k.ú. Přerov bude uzavřena smlouva             
o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena po výstavbě trafostanice, do 90 dnů ode dne 
doručení geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem na statutární město Přerov 
a vyhotovení znaleckého posudku statutárním městem Přerovem, kterým bude stanovena  kupní cena   
v místě a čase obvyklá. Veškeré náklady spojené s převodem hradí statutární město Přerov. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

835/19/6/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 21 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, 
č.p. 2505, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném        
na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,      
v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 21 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1, 3, 
5, 7) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 
2504, č.p. 2505 a pozemku p.č. 4167/9 o výměře 585 m², zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, 
které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova     
do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 
25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

836/19/6/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
bytové jednotky č. 1507/6 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 
1512, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,      
v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění 

Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA   I. 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 
1507/6 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 31) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 549.658,- Kč                           
a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov  ve výši 6793/206480    
za cenu 15.268,- Kč, včetně doplatku za realizované opravy ve výši 6.461,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 571.387,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova               
č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem,            
do vlastnictví stávající nájemkyně, paní L.M., přičemž převod bude realizován v termínu do 
31.1.2012. 
 
VARIANTA   II.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 
1507/6 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 31) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 412.244,- Kč                           
a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov  ve výši 6793/206480     
za cenu 15.268,- Kč, včetně doplatku za realizované opravy ve výši 6.461,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 433.973,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova              
č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 45 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem,                
do vlastnictví stávající nájemkyně, paní L.M.., přičemž převod bude realizován v termínu do 
31.1.2012. 
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VARIANTA   III.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod – doprodej bytové jednotky           
č. 1507/6 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 31) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 274.829,- Kč                           
a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov  ve výši 6793/206480     
za cenu 15.268,- Kč, včetně doplatku za realizované opravy ve výši 6.461,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 296.558,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova              
č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 30 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem,               
do vlastnictví stávající nájemkyně, paní L.M.., přičemž převod bude realizován v termínu do 
31.1.2012. 
 
 
Předkladatel materiálu pan Zácha DiS.:  
- doporučil variantu I. usnesení. 
Ing. Čermák:  
- dal protinávrh:  variantu II. usnesení. 
 
Hlasování o protinávrhu Ing. Čermáka:   při hlasování byl 1 pro, 8 se zdrželo. 
Hlasování o návrhu předkladatele variantě I. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy 
pro. 
 
 
 

 

837/19/6/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
žádost o úpravu nabídkových cen 19 bytových jednotek v objektu         
k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. 
Přerov, převáděných ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění 
do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007            
v platném znění 

Rada města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA   I.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova trvat na usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 
179/6/3/2011, přijatém na 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 20.6.2011, kterým byl 
schválen úplatný převod 19 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 
2533, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném  na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov 
(Jilemnického 2, 4, 6, 8) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 a pozemku p.č. 4170/2 o výměře 587 m² zastavěná plocha             
a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví 
Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu 
vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona             
č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny        
v příloze č. 1 této předlohy. 
 
VARIANTA   II.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
1. zrušit usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 179/6/3/2011, přijaté na 6. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova dne 20.6.2011, kterým byl schválen úplatný převod 19 bytových jednotek v objektu        
k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2, 4, 6, 8) a spoluvlastnických podílů 
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na společných částech objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 a pozemku p.č. 
4170/2 o výměře 587 m² zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných 
bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto 
bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 
2. schválit úplatný převod 19 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 
2533, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov 
(Jilemnického 2, 4, 6, 8) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2530, 
č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 a pozemku p.č. 4170/2 o výměře 587 m² zastavěná plocha a nádvoří       
v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města 
Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny, za kupní ceny ve smyslu 
vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona            
č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění, snížené o přirážky k ceně jednotky dle 
čl. IX vnitřního předpisu č. 25/2007 za opravy a vložkování komínů realizované v roce 2003 a v roce 
2008 (jako vyjímka z vnitřního předpisu č 25/2007). Nájemci, bytové jednotky a snížené kupní ceny 
jsou uvedeny v příloze č. 2 této předlohy. 
 
3. schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky, kterým bude 
snížena kupní cena, kdy nabyvateli nebudou hrazeny přirážky k ceně jednotky dle čl. IX vnitřního 
předpisu č. 25/2007 za opravy a vložkování komínů realizované v roce 2003 a v roce 2008, jako 
vyjímka z vnitřního předpisu č 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění s níže uvedenými nabyvateli: 
 
B.L.   a A. , snížení nabídkové ceny o částku 19.743,- Kč na celkovou cenu 197.394,- Kč. 
P.I., snížení nabídkové ceny o částku 19.613,- Kč na celkovou cenu 196.398,- Kč. 
K.A., snížení nabídkové ceny o částku 19.722,- Kč na celkovou cenu 196.129,- Kč. 
P.B., snížení nabídkoví ceny o částku 19.514,- Kč na celkovou cenu 195.690,- Kč. 
Ing. Ch.V., snížení nabídkové ceny o částku 19.683,- Kč na celkovou cenu 195.924,- Kč. 
 
 
VARIANTA   III.: 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
1. zrušit usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 179/6/3/2011, přijaté na 6. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova dne 20.6.2011, kterým byl schválen úplatný převod 19 bytových jednotek v objektu        
k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2, 4, 6, 8) a spoluvlastnických podílů 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 a pozemku p.č. 
4170/2 o výměře 587 m² zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných 
bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto 
bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 
2. schválit úplatný převod 19 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 
2533, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov 
(Jilemnického 2, 4, 6, 8) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2530, 
č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 a pozemku p.č. 4170/2 o výměře 587 m² zastavěná plocha a nádvoří        
v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města 
Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny, za kupní ceny ve smyslu 
vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona            
č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění, snížené o přirážky k ceně jednotky dle 
čl. IX vnitřního předpisu č. 25/2007 za opravy a vložkování komínů realizované v roce 2003 a v roce 
2008 a současně bude snížena nabídková cena za převod bytových jednotek o částku 20.000,- Kč        
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na bytovou jednotku (jako vyjímka z vnitřního předpisu č 25/2007). Nájemci, bytové jednotky a snížené 
kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 3 této předlohy. 
 
3. schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky, kterým bude 
snížena kupní cena, kdy nabyvateli nebudou hrazeny přirážky k ceně jednotky dle čl. IX vnitřního 
předpisu č. 25/2007 za opravy a vložkování komínů realizované v roce 2003 a v roce 2008 a současně 
bude snížena nabídková cena za převod bytových jednotek o částku 20.000,- Kč na bytovou jednotku, 
jako vyjímka z vnitřního předpisu č 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění s níže uvedenými nabyvateli: 
 
B.L.  a A., snížení nabídkové ceny o částku 19.743,- Kč a částku 20.000,- Kč na celkovou cenu 
177.394,- Kč. 
P.I.,, snížení nabídkové ceny o částku 19.613,- Kč a částku 20.000,- Kč na celkovou cenu 176.398,- 
Kč. 
K.A., snížení nabídkové ceny o částku 19.722,- Kč  a částku 20.000,- Kč na celkovou cenu 176.129,- 
Kč. 
P.B., snížení nabídkoví ceny o částku 19.514,- Kč a částku 20.000,- Kč na celkovou cenu 175.690,- Kč. 
Ing. Ch.V., snížení nabídkové ceny o částku 19.683,- Kč a částku 20.000,- Kč na celkovou cenu 
175.924,- Kč. 
 
 
Předkladatel materiálu pan Zácha:  
- doporučil variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

838/19/6/2011 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 456/3 v k.ú. Lověšice u Přerova 
z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města 
Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod části pozemku p.č. 456/3 (ostatní plocha – silnice) v k.ú. Lověšice u Přerova, označené 
geometrickým plánem č. 249-109/2011 ze dne 12.8.2011 jako pozemek p.č. 456/6 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace) o výměře 343 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví Olomouckého kraje, 
IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, se kterou hospodaří 
Správa silnic Olomouckého kraje, IČ 70960399, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc – 
Hodolany, do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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839/19/6/2011 Převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova             
do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 6 ks prodejních dřevěných stánků             
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, 
s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, za celkovou kupní cenu ve výši 69.600,- Kč 
(tj. 11.600,- Kč/prodejní dřevěný stánek), navýšenou o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.10.2011 
 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

840/19/6/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
zdi domu č.p. 406  příslušného k části obce Přerov I. - Město, Velké 
Novosady 5 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části zdi domu č.p. 
406 příslušného k části obce Přerov I. – Město, Velké Novosady 5,  na pozemku p.č. 731  v k.ú. 
Přerov, o výměře cca 35 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností 
Perfect Outdoor s.r.o., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Svatého Ducha 68/5, IČ: 
27835227, jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Účelem nájmu bude umístění reklamního zařízení. Roční nájem bude činit 52.500,- Kč. Součástí 
ujednání smlouvy bude závazek nájemce, že uhradí pronajímateli částku za bezesmluvní užívání 
předmětu nájmu za období od 2.6.2011 do doby uzavření nájemní smlouvy ve výši poměrné částky 
nájemného. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.10.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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841/19/6/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, 
Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-M ěsto,  na 
pozemku  p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory)                                                                                                                                                                                                    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 793/18/6/2011 z 18. schůze Rady města Přerova konané dne 13.9.2011, 

kterým schválila uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - nebytových prostor - kuchyňského bloku - pavilon A a bufetu - pavilon C,       
v rozsahu dle přílohy č. 1, v objektu občanské vybavenosti  č.p. 3217, Kabelíkova 14a, 
příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov, (Domov 
pro seniory), o celkové výměře 163,67 m2, mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a Eurogastro, společné stravování a služby s.r.o., Lafayettova 48/7, Olomouc, 
IČ 28568028, jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinnosti od 30. 9. 
2011. Účelem nájmu je zajištění dodávky stravy a provozu bufetu v Domově pro seniory, 
Kabelíkova 14a, Přerov. Roční  nájemné bude činit 87.894,12 Kč,  navýšené o příslušnou 
sazbu DPH. 

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

Přerova - nebytových prostor - kuchyňského bloku - pavilon A a bufetu - pavilon C, v rozsahu 
dle přílohy č. 1, v objektu občanské vybavenosti  č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušného          
k  části obce  Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov, (Domov pro seniory),    
o celkové výměře 163,67 m2, mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem                 
a Eurogastro, společné stravování a služby s.r.o., Lafayettova 48/7, Olomouc, IČ 28568028, 
jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinnosti od 30. 9. 2011. Účelem 
nájmu je zajištění dodávky stravy a provozu bufetu v Domově pro seniory, Kabelíkova 14a, 
Přerov. Roční  nájemné bude činit  132.613,80 Kč,  navýšené o příslušnou sazbu DPH. 
Součástí nájemní smlouvy bude závazek nájemce uhradit pronajímateli částku za bezesmluvní 
užívání předmětu nájmu od 30.9.2011 do doby uzavření nájemní smlouvy ve výši poměrné 
částky nájemného. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.10.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

842/19/6/2011 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov – části nebytových 
prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 779, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č.  135/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 791/18/6/2011, bod 1., z 18. schůze 
Rady města Přerova konané dne 13.9.2011, kterým Rada města Přerova schválila uzavření  nájemní 
smlouvy na část nebytových prostor o celkové výměře 112,69 m2 v objektu občanské vybavenosti č.p. 
779, příslušném k části obce Přerov I - Město, postaveném na pozemku p.č. 135/1 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 779/3, Přerov), mezi společností IMMOTEL a.s., IČ 28187083, se sídlem Švédská 
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635/8, Smíchov, Praha 5, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerovem jako nájemcem           
na dobu určitou od 1.10.2011 do 31.3.2012 tak, že se mění účel nájmu z využití nebytových prostor 
jako šatny a sociálního zázemí pro sousední Městský dům na provozování kanceláře pro výkon 
činnosti nájemce. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

843/19/6/2011 Zřízení věcného břemene k nemovitému  majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č.  5372 v k.ú.  Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat zemní kabel NN, jeho připojení na stávající 
venkovní vedení NN.  Přípojka bude provedena kabelem uloženým v zemi. Věcné břemeno  bude 
zřízeno včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět             
a umožnit  oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost,   
za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  zemního kabelu 
NN k tíži pozemku p.č.  5372,  ost. plocha  v k.ú. Přerov,  a to ve prospěch společnosti  ČEZ 
Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035. 
 Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
 Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí          
o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím povinným z věcného 
břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 
02, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů  ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude  zaměřen rozsah věcného 
břemene  na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene.   
Budoucí oprávněný  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.12.2011 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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844/19/6/2011 Zřízení věcného břemene k nemovitému  majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č.  5372 v k.ú.  Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat zemní kabel NN, jeho připojení na stávající 
venkovní vedení. Věcné břemeno bude zřízeno  včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti strpět a umožnit  oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup       
a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění  zemního kabelu  NN k tíži pozemku p.č.  5372,  ost. plocha  v k.ú. Přerov,  
a to ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035. 
 Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
 Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím povinným z věcného 
břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 
02, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 pracovních dnů  ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude  zaměřen rozsah věcného 
břemene  na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene.   
Budoucí oprávněný  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.12.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 

 

845/19/6/2011 Zřízení věcného břemene k nemovitosti ve vlastnictví statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Předmostí - změna usnesení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 2297/56/8/2009 z 56. schůze Rady 
města  Přerova konané dne 25.3.2009, ve znění usnesení č. 3168/78/6/2009 ze 78. schůze Rady města 
Přerova konané dne 16.12.2009, kterým Rada města Přerova schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné 
telekomunikační sítě k tíži pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Předmostí ve prospěch pozemku p.č. 1034 v k.ú. 
Kokory mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Předmostí 
(povinný z věcného břemene), společnostmi S E L F servis, spol. s r.o., IČ 18826016, se sídlem 
Pálavské náměstí 11, Brno - Vinohrady, SITEL, spol. s r.o., IČ 44797320, se sídlem Baarova 957/15, 
Praha 4, České Radiokomunikace a.s., IČ 27444902, se sídlem U Nákladového nádraží 3144, Praha 3,   
GTS NOVERA s.r.o., IČ 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3, jako podílovými 
spoluvlastníky pozemku p.č. 1034 v k.ú. Kokory (oprávnění z věcného břemene) a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, jako investorem, tak, že smlouva           
o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemku 
p.č. 581/1 v k.ú. Předmostí (povinný z věcného břemene), společnostmi S E L F servis, spol. s r.o.,    
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IČ 18826016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Brno - Vinohrady, SITEL, spol. s r.o.,                   
IČ 44797320, se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, České Radiokomunikace a.s., IČ 27444902, se 
sídlem U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, GTS Czech s.r.o., IČ 28492170, se sídlem 
Přemyslovská 2845/43, Praha 3, Dial Telecom, a.s., IČ 28175492, se sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 
8, jako podílovými spoluvlastníky pozemku p.č. 1034 v k.ú. Kokory (oprávnění z věcného břemene)    
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, jako investorem. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

846/19/6/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 728, p.č. 955, p.č. 1083, 
p.č. 1245/1, p.č. 1322, p.č. 1372, p.č. 1334, p.č. 1323/2, p.č. 976, p.č. 588, 
vše v k.ú. Žeravice, p.č. 1233 v k.ú. Čekyně, v majetku statutárního 
města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení  VN a NN včetně ochranného 
pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu     
a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění VN a NN   k tíži pozemků p.č.728, ost. plocha, 
p.č. 955, ost. plocha, p.č. 1083, ost. plocha, p.č.1245/1, zahrada, p.č. 1322, trvalý travní porost, p.č. 
1372, zahrada, p.č. 976, zahrada, p.č. 588, zahrada, p.č.1323/2, ost. plocha, p.č.1334, ost. plocha, vše   
v k.ú. Žeravice, p.č. 1233 v k.ú. Čekyně a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035. 
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 
z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedených 
pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH. 
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí . 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.11.2011 
 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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847/19/6/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 27, p.č. 4926/5, p.č. 403/1, 
p.č. 4926/1, p.č. 4970, p.č. 4941, p.č. 4926/6, p.č. 40/1, vše v k.ú. Přerov, 
v majetku statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně ochranného pásma     
a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu     
a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č. 27, 
ost. plocha, p.č. 4926/5, ost. plocha, p.č. 403/1, ost. plocha, p.č. 4926/1, ost. plocha, p.č. 4970, ost. 
plocha, p.č. 4941, ost. plocha, p.č. 4926/6,ost. plocha, p.č. 40/1, zast. plocha a nádvoří, vše v k.ú. 
Přerov a to ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava, Moravská 
Ostrava, IČ 27768961. 
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 
27768961, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 
z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedených 
pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH. 
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí . 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.11.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

848/19/6/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 535, p.č. 542/1, p.č. 551/2, 
p.č. 4937, p.č. 4939, p.č. 4956/1, p.č. 597/3, p.č. 601/4, p.č. 4957/2, vše v 
k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně ochranného pásma     
a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu     
a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č. 535, 
ost. plocha, p.č. 542/1, ost. plocha, p.č. 551/2, ost. plocha, p.č. 4937, ost. plocha, p.č. 4939, zast. 
plocha a nádvoří, p.č. 4956/1, ost. plocha, p.č. 597/3, ost. plocha, p.č. 601/4, zahrada, p.č. 4957/2, ost. 
plocha, vše v k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 3, 702 72 
Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27768961. 
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        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 
27768961, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 
z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedených 
pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH. 
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí . 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.11.2011 

 

Při hlasování bylo 8 pro, 1 se zdržel. 

 

 
 

849/19/6/2011 Zřízení věcného břemene na pozemcích, vše v k.ú. Přerov p.č. 4293/1, 
p.č. 5101/1, p.č. 3800/1, p.č. 3803/3, p.č. 3803/1, p.č. 4948/2, p.č. 4934, 
p.č. 510/2, p.č. 4926/28, p.č.4924/1,  p.č. 4926/2, p.č. 4925,  p.č. 4926/4,  
p.č. 40/1, p.č. 4969/1, p.č. 2167/1, p.č. 4986/1, p.č. 4926/1, p.č. 25, p.č. 
27,  p.č. 29, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat trubkové podzemní telekomunikační vedení 
včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění trubkového podzemního 
telekomunikačního vedení k tíži pozemků p.č. 4293/1, ost. plocha, p.č. 5101/1, ost. plocha, p.č. 
3800/1, ost. plocha, p.č. 3803/3, ost. plocha, p.č. 3803/1, ost. plocha, p.č. 4948/2, ost. plocha, p.č. 
4934, ost. plocha, p.č. 510/2, ost. plocha, p.č. 4926/28, ost. plocha, p.č.4924/1, ost. plocha, p.č. 4926/2, 
ost. plocha, p.č. 4925, ost. plocha, p.č. 4926/4, ost. plocha, p.č. 40/1, zast. plocha a nádvoří, p.č. 
4969/1, ost. plocha, p.č. 2167/1, ost. plocha, p.č. 4986/1, ost. plocha,  p.č. 4926/1, ost. plocha, p.č. 25, 
ost. plocha,  p.č. 27, ost. plocha, p.č. 29, ost. plocha, vše v k.ú. Přerov, ve prospěch společnosti            
T - Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4, IČ 64949681. 
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a T - Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4, IČ 
64949681, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 
z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedených 
pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
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úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH. 
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí . 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.11.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

850/19/6/2011 Postup prodeje bytových jednotek z majetku Statutárního města 
Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci k postupu prodeje bytových jednotek      
z majetku Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců bytů ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,     
v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění. 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Vojtášek a pan Dohnal v 10.29 hodin. 
 
 
 

 

 

 

PŘESTÁVKA  10.30 – 10.45 hodin. 

 

 

Z jednání Rady se vzdálil Mgr. Kulíšek ,je  přítomno 8 radních.  

 

7.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI  

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 

851/19/7/2011 Přijetí peněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou statutárním 
městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.10.2011 
 

 

Při hlasování bylo 8 pro, Mgr. Kulíšek nepřítomen tedy nehlasoval. 

 

 

 

852/19/7/2011 Použití znaku statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova občanským 
sdružením Tělocvičná jednota Sokol Henčlov, IČ: 71247602, se sídlem Přerov VIII - Henčlov,  
Sokolů 50, v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace na náklady spojené   
s vybudováním nové plynové kotelny a přemístěním a úpravou sociálního zařízení sokolovny č.p. 50 
na parcele p.č. 179 v k.ú. Henčlov v roce 2010. 
 
 

Při hlasování bylo 8 pro, Mgr. Kulíšek nepřítomen tedy nehlasoval. 

 
 
 
 
Na jednání Rady města Přerova  se dostavil Mgr. Kulíšek v 10.52 hodin – je přítomno 9 radních. 
 
 
 
 

 

853/19/7/2011 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 - účelová dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, IČ: 00842966, se sídlem Přerov, 
Komenského 29, pro 17 studentů a 2 pedagogy školy na náklady spojené s účastí                    
na výměnném pobytu v družebním městě Cuijk - Holandsko, který se konal v termínu od      
19. do 25. března 2011. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 
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Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   
 
 
6121 

510 Investiční akce (org. 500216 – 
Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
– veřejné osvětlení) 
Budovy, haly a stavby 

1 465,0 * - 20,0 
 
 

- 20,0 

1 445,0 

 3121  
5339 

 610 Gymnázia 
Neinvestiční transfery cizím 
 příspěvkovým organizacím 

0,0 + 20,0 
+ 20,0 

20,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 31 828,8 * + 20,0 31 848,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.11.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

854/19/7/2011 TJ SPARTAK PŘEROV - účelová dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ 
SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na náklady spojené s 
účastí družstva žen kuželkářského oddílu v Evropském poháru, který se bude konat v měsíci 
říjnu 2011 v italském Bolzánu. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                 

a závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   
 
 

510 Investiční akce (org. 500216 – 
Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
– veřejné osvětlení) 

1 365,0 * - 20,0 
 
 

1 345,0 
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6121 Budovy, haly a stavby - 20,0 

3419   
5222 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 150,0 * + 20,0 
+ 20,0 

1 170,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 31 928,8 * + 20,0 31 948,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.11.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

855/19/7/2011 TK Precolor Plus Přerov o.s. - účelová dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK 
Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady spojené       
s organizací mezinárodního juniorského tenisového turnaje ITF kategorie 1, který se konal        
v termínu od 15. do 23. ledna 2011 v Přerově. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   
 
 
6121 

510 Investiční akce (org. 500216 – 
Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
– veřejné osvětlení) 
Budovy, haly a stavby 

1 445,0 * - 80,0 
 
 

- 80,0 

1 365,0 

3419   
5222 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 070,0 + 80,0 
+ 80,0 

1 150,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 31 848,8 * + 80,0 31 928,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.11.2011 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
 
 

 

856/19/7/2011 ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV - účelová dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28, na 
náklady spojené s účastí jezdců klubu Adama a Pavla Procházkových na dvoudílném 
Mistrovství světa 2011 v biketrialu, které se konalo 24. července 2011 v České republice a 31. 
července 2011 ve Španělsku. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 
 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   
 
 
6121 

510 Investiční akce (org. 500216 – 
Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
– veřejné osvětlení) 
Budovy, haly a stavby 

1 330,0 * - 15,0 1 315,0 

3419   
5222 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 185,0 * + 15,0 
+ 15,0 

1 200,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 31 963,8 * + 15,0 31 978,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.11.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

857/19/7/2011 Veslařský klub Přerov - účelová dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Veslařský klub Přerov, IČ: 64601749, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na pořádání Českého 
poháru ve veslování na trenažérech, který se bude konat v Přerově v měsíci listopadu roku 
2011. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   
 
 
6121 

510  Investiční akce (org. 500216 – 
 Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
 – veřejné osvětlení) 
Budovy, haly a stavby 

1 345,0 * - 15,0 
 
 

- 15,0 

1 330,0 

3419   
5222 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 170,0 * + 15,0 
+ 15,0 

1 185,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 31 948,8 * + 15,0 31 963,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 30.11.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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Z jednání Rady města Přerova  se vzdálil v 11.05 hodin Mgr. Kulíšek, přítomno 8 radních. 

 

 

 

8.  SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

858/19/8/2011 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v domě zvláštního určení - domě                   

s  pečovatelskou  službou č.p. 2472 v Přerově,  Jižní čtvrť  I, č.o.25, s paní M.N. 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 v domě zvláštního určení - domě                   

s  pečovatelskou  službou č.p. 2472 v Přerově,  Jižní čtvrť I,  č.o.25, s paní L.Č. 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19  v domě č. p.122  v  Přerově,  Kratochvílova  

č.o. 20, se sl. U.N., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24  v domě č. p. 2383 v Přerově, gen. Štefánika 

č.o. 7, s panem V.Z. 
 
5. ruší usnesení č. 794/17/6/2011 (bod 5) ze 17. schůze Rady města, konané dne 23.8.2011 

(M.H.). 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 27.10.2011 

 

Při hlasování bylo 8 pro, Mgr. Kulíšek nepřítomen tedy nehlasoval. 

 

 

 

859/19/8/2011 Zavedení řádného členění příslušenství k evidenci pohledávek města     
a příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 685/14/4/2011 ze 14. schůze Rady 
města Přerova, konané dne 29.06.2011 tak, že text usnesení: 
 
„Rada města Přerova po projednání ukládá řediteli příspěvkové organizace Domovní správa města 
Přerova, panu Antonínu Čechákovi zavést závaznou evidenci jednotlivých pohledávek na nájemném   
a souvisejících poskytovaných službách, včetně příslušenství (poplatků z prodlení), v souladu              
s platnými právními předpisy, a to v termínu do 30.09.2011.“  
Odpovídá: Čechák  Antonín 
Termín:  30.09.2011 
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se nahrazuje textem: 
 
„Rada města Přerova po projednání ukládá řediteli příspěvkové organizace Domovní správa města 
Přerova, panu Antonínu Čechákovi zavést závaznou evidenci jednotlivých pohledávek na nájemném    
a souvisejících poskytovaných službách, včetně příslušenství (poplatků z prodlení), v souladu               
s platnými právními předpisy, a to v termínu do 31.12.2011.“ 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.12.2011 
 

Při hlasování bylo 8 pro, Mgr. Kulíšek nepřítomen tedy nehlasoval. 

 

 

 

860/19/8/2011 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům, návrh 
pořadníku zájemců na poskytnutí bytu v domě zvláštního určení - 
domě s pečovatelskou službou na ulici Tyršova 68 v Přerově - 
Předmostí.  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 43 v Přerově, Jižní čtvrť II/13 s paní T.F.        

za obvyklých podmínek, 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Kojetínská 28/1828 s paní E.K.    

za obvyklých podmínek, 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 30.11.2011 

 
3. schvaluje pořadník zájemců na poskytnutí bytu v domě zvláštního určení - v domě                   

s pečovatelskou službou v Přerově - Předmostí, Tyršova 68. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 16.11.2011 

 

Při hlasování bylo 8 pro, Mgr. Kulíšek nepřítomen tedy nehlasoval. 

 

 

Na jednání Rady města Přerova  se dostavil Mgr. Kulíšek v 11.12 hodin – je přítomno 9 radních. 
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861/19/8/2011 Návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 46 v domě zvláštního určení – domě                   

s pečovatelskou službou v Přerově, U Žebračky 18 s paní D.H.  Nájemní smlouva bude 
uzavřena za obvyklých podmínek. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 62 v domě zvláštního určení – domě                   

s pečovatelskou službou v Přerově, U Žebračky 18 s paní M.Z. Nájemní smlouva bude 
uzavřena za obvyklých podmínek. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 30.11.2011 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 
 
 

 

862/19/8/2011 Přijetí daru - uzavření darovací smlouvy - obec Nahošovice 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov jako obdarovaným a obcí Nahošovice, IČ 636401, se sídlem Nahošovice č.39, 751 14 
Dřevohostice jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 4 674,- Kč. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 30.11.2011 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 

 

 

9.  RŮZNÉ 

863/19/9/2011 Závěr závěrečného vyúčtování ostatní dopravní obslužnosti na linkách 
v oblasti Přerov za rok 2010 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr.Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu ze závěrečného vyúčtování ostatní 
dopravní obslužnosti na linkách v oblasti Přerov za rok 2010. 
 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 
 
 

 

864/19/9/2011 Memorandum o spolupráci a společném postupu při tvorbě 
Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr.Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Memorandum o spolupráci                   

a společném postupu při tvorbě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém 
kraji, 

 
2. deleguje náměstka primátora Mgr. Josefa Kulíška do řídícího týmu pro přípravu a tvorbu 

Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji. 
 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 
 
 

 

865/19/9/2011 Dotace na aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy       
a osvěty - dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace o.s. NAŠE 
SPOLEČNÁ KRAJINA 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr.Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody s občanským sdružením NAŠE 
SPOLEČNÁ KRAJINA, IČ: 26550997, Žerotínovo nám. 254, Přerov, o ukončení smlouvy                   
o poskytnutí dotace v oblasti environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty č. MMPr-
SML/602/2011-04/015/08. 
 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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866/19/9/2011 Finanční dotace pro Římskokatolickou farnost Penčice 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora 
Mgr.Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí finanční dotace 

Římskokatolické farnosti Penčice, IČ 451 80 181, ve výši 25 000,- Kč na instalaci sochy sv. 
Josefa ke vstupu do kostela v Přerově-Penčicích a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3792   4/830  Ekologická výchova a osvěta 350,0 - 19,8 330,2 

  5222    Neinvestiční transfery 
 občanským sdružením 

 - 19,8  

3322   830  Zachování a obnova kulturních   
 památek 

80,0 - 5,2 74,8 

  5169    Nákup ostatních služeb  - 5,2  
3322   830  Zachování a obnova kulturních   

 památek 
150,0 + 25,0 175,0 

  5223    Neinvestiční transfery církvím 
 a náboženským společnostem 

 + 25,0  

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 31 723,6 + 5,2 31 728,8 
 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 
 

 

867/19/9/2011 Finanční dotace pro Římskokatolickou farnost Přerov 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora 
Mgr.Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí finanční dotace 

Římskokatolické farnosti Přerov, IČ 451 80 199, ve výši 100 000,- Kč na opravu střechy fary, 
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Kratochvílova ul., objekt č.p. 116/6, pozemek p.č. 4/3, k.ú. Přerov a uzavření smlouvy             
o poskytnutí této dotace, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   510 Investiční akce (org. 500216 – Tyršova, 
Kotkova, Janáčkova – veřejné osvětlení) 

1 565,0 - 100,0 1 465,0 

  6121   Budovy, haly a stavby  - 100,0  
3322   830 Zachování a obnova kulturních  památek 175,0 * + 100,0 275,0 

  5223   Neinvestiční transfery církvím a náboženským 
společnostem 

 + 100,0  

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 31 728,8 * + 100,0 31 828,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 
 
 

 

868/19/9/2011 Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 
vyrozumívacího systému AMDS pro členy JSDH Přerov I.- Město  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
každoroční dotace ve výši 7.500,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem HZS Olomouckého kraje, IČ: 70885940, se sídlem Schweitzerova 91, 
Olomouc na provoz systému AMDS pro účely vyrozumívání členů Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Přerov I. – Město prostřednictvím systému automatického telefonního volání a krátkých 
textových zpráv o vyhlášení poplachu jednotky. 
 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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869/19/9/2011 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2012 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání stanovuje dobu sňatků v roce 2012 ve slavnostní zámecké síni        
v Přerově č.p. 1, Horní náměstí 1 v termínech uvedených v důvodové zprávě. Ve stanovených dobách 
sňatků nelze konat sňatky na jiných vhodných místech. 
 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 
 
 

 

870/19/9/2011 Smlouva o poskytnutí příspěvku - Olomoucký kraj 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 
200.000,-- Kč dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném 
znění mezi statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc, 
IČ: 606 09 460, jehož účelem je částečná úhrada nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské 
filharmonie Olomouc v rámci oslav státního svátku 28. října, který se bude konat dne 27.10.2011         
v Přerově. 
 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 

 
 
 

 

871/19/9/2011 Informace o ocenění města Přerova v soutěži Město pro byznys 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informaci o ocenění města Přerova v soutěži Město pro byznys. 
 
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Karola v 11.50  hodin. 

872/19/9/2011 Projektová dokumentace „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova“ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace „Zajištění přenosu 

dat a informací v územní samosprávě města Přerova“  v souladu s ustanovením § 6 zákona      
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
zakázka malého rozsahu 

 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci dle přílohy 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
                                                                                                                                 IČ: 
AutoCont CZ a.s., Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 476 76 795 
DELL Computer s.r.o., V Parku 2325/16, 148 00 Praha 4-Chodov  452 72 808 
Fujitsu Technology Solutions s.r.o., V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4  261 15 310 
HEWLETT-PACKARD s.r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4  170 48 851 
IBM Česká republika, spol. s r.o., V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4-Chodov 148 90 992 
MICROSOFT s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4   471 23 737 
           BB Centrum, budova Alfa  
NWT a.s., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín     634 69 511 
Servodata a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10   251 12 775 
T-Systems Czech Republic a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4                 610 59 382 
EUNICE  CONSULTING a.s.,  Belgická 642/15, 120 00  Praha 2                    270 73 301 
Falco computer, s.r.o., Pod Hradbami 3, 594 01  Velké Meziříčí                      489 08 673 
 
4. ustanovuje dle §§ 59, 71 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek    

a hodnotící komisi ve složení: Ing. Jiří Lajtoch, Mgr. Josef Kulíšek, Mgr. Dušan Hluzín,      
Bc. Václav Zatloukal,  Ing. Jiří Bakalík, Ing. Hana Mikulová, Ing. Pavel Chroust,        
Ing. Pavel Gala, Ing. Jitka Kučerová, Mgr. Petr Karola, Oldřiška Sedláčková. 

 
 
Mgr. Kulíšek: 
- navrhl doplnit v bodě 3) usnesení firmy: EUNICE  CONSULTING a.s.,  a  Falco 

computer, s.r.o., Pod 
Ing. Dostal: 
- navrhl, aby v bodě 4) usnesení byli doplněni členové komise: Ing. Jiří Lajtoch, Mgr. 

Josef Kulíšek,   Mgr. Dušan Hluzín,   Bc. Václav Zatloukal,  Ing. Jiří Bakalík,          
 Ing. Hana Mikulová, Ing. Pavel Chroust, Ing. Pavel Gala, Ing. Jitka Kučerová, Mgr. Petr 
Karola, Oldřiška Sedláčková 

 
Hlasování o návrhu Ing. Dostala na doplnění členů  komise: Ing. Jiří Lajtoch, Mgr. Josef 
Kulíšek, Mgr. Dušan Hluzín,   Bc. Václav Zatloukal,  Ing. Jiří Bakalík, Ing. Hana Mikulová, 
Ing. Pavel Chroust, Ing. Pavel Gala, Ing. Jitka Kučerová, Mgr. Petr Karola, Oldřiška 
Sedláčková :  Při hlasování bylo 8 pro,  1 se zdržel. 
Hlasování u doplněném bodu 3) usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
 
Hlasování o celém upraveném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 9 hlasy pro. 
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Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Karola ve 12.00  hodin. 
 
 
 

 

10.  INFORMACE   PRIMÁTORA,   NÁM ĚSTKŮ  PRIMÁTORA,  ČLENŮ  RM,  
TAJEMNÍKA  MMPr  

 
Ing. Čermák: 

� dětské hřiště v Penčicích – z jakého důvodu není zprovozněno? 
� plynové přípojky v Penčicích 

Ing. Lajtoch: 
Pan Ing. Jiří Bakalík prověří a ve spolupráci s vedoucím Odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí zajistí předání k užívání. 
 
 
Ing. Dostal: 

� ucpané kanalizační vpusti v Předmostí na zvýšení křižovatce u fary a u Mostu Míru 
Ing. Lajtoch: 
Pan Ing. Jiří Bakalík ve spolupráci s Odborem správy majetku a komunálních služeb zmonitoruje 
situaci kolem kanalizačních vpustí    a při zjištění nedostatků osloví jejich správce. 
 
 
Mgr. Kulíšek: 

� pasport osvětlení 
Pan Ing. Jiří Bakalík připraví informaci na příští jednání Rady města Přerova ve spolupráci 
s TSMPr  na možnost získání pasportu osvětlení města Přerova. 
 
 
 

 

11.  ZÁVĚR 

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 19. schůzi Rady města Přerova dne 4. října 2011 ve 12.15 hodin. 

 

V Přerově dne 7. října 2011 

 

 

 

 

 

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                     Ing. Tomáš Dostal 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 
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