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USNESENÍ z 16. schůze Rady města Přerova konané dne 22. srpna 2007 

 

483/16/1/2007 Program 16. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

1. s c h v a l u j e  program 16. schůze Rady města Přerova konané dne 22. 8. 2007 

2. s c h v a l u j e  Ing. Naděždu Jačkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 16. schůze Rady 
města Přerova. 

 

484/16/2/2007 Doporučení Radě města 

Rada města Přerova po projednání b e r e  na vědomí podněty Komise pro cestovní ruch, kulturu a 
kulturní památky a u k l á d á  tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu Bakalíkovi se těmito 
podněty zabývat. 

 

485/16/2/2007 Informace o smluvních vztazích  v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova za období 1. 4. 2007 – 
30. 6. 2007 

Rada města Přerova po projednání  b e r e   na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu 
plnění od 100 - 500 tis. Kč, které uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě 
znění Vnitřního předpisu 21/06 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 1. 4. 2007 – 
30.  6. 2007 dle důvodové zprávy. 
 

486/16/2/2007 Kontrola usnesení 229/8/2/2007 - návrh smlouvy o partnerství 
s polským městem Kedzierzyn-Kozle a dalšími partnerskými městy. 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předložený 
návrh smlouvy o partnerství mezi polským městem Kedzierzyn-Kozle a statutárním městem Přerov a 
ukládá Kanceláři primátora projednat návrh na uzavření obdobné smlouvy s dalšími partnerskými 
městy – Bardejov (Slovensko), Cuijk (Holandsko), Ivano-Frankivsk (Ukrajina), Ozimek (Polsko).    
 

487/16/3/2007 Cyklostezka Přerov - Henčlov – uzavření dodatku ke smlouvě o dílo 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené 
mezi městem Přerovem a zhotovitelem společností SATES MORAVA spol. s r.o. se sídlem 
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 607 75 530 pod č. 05/014/021/07 ze dne 
23.4.2007 na změnu termínu plnění a to dokončení k termínu do 21.9.2007. 

Termín: 22.8.2007 
 

488/16/3/2007 Příprava projektů pro financování ze strukturálních fondů EU 
v období 2007-2013 - 1.etapa 

Rada města Přerova po projednání d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu města Přerova schválit v 1.etapě 
přípravu projektů pro podání žádosti na spolufinancování ze strukturálních fondů EU v 2007-2013: 

• Autobusové nádraží v Přerově 

• Úspory energií v objektech města 

• Sběrný dvůr  

• Snížení znečištění odpadních vod v místních částech Přerova 
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• Dopravní obslužnost města Přerova 

• Městská knihovna v Přerově 

za podmínky zajištění finančních prostředků. 

 

489/16/3/2007 Studie PPP projektů – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

1. s c h v a l u j e  výzvu k podání nabídky dle §6 zák.č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  na 
zpracování studie „Uplatnění principu veřejného a soukromého partnerství (PPP) v řízení 
magistrátu města Přerova - zhodnocení možností, zpracování zjednodušených koncesních 
projektů a návrh postupu“, 

2. s c h v a l u j e  zaslání výzvy těmto firmám: 

Advokátní kancelář Johnson,Šťastný, Kramařík Praha IČ 66247357, Česká spořitelna a.s. Praha 
IČ 45244782, EuroAssist s.r.o. Praha IČ 27170446, Mott MacDonald Praha spol. s r.o. IČ 
48588733, PFI s.r.o. Praha IČ 27208389 

3. s c h v a l u j e  komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: 

- Mgr. Josef  Kulíšek – náměstek primátora 
- Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru rozvoje 
- Ing. Hana Mikulová – Odbor rozvoje 
- Václav Zatloukal – předseda investiční komise 
- Bc. Jaroslav Čermák – člen investiční komise 
- RSDr. Josef Nekl – člen zastupitelstva města 
- Radek Pospíšilík – člen komise strategického plánování 
 

4. b e r e  na vědomí, že výzva bude rozeslána uchazečům až po zajištění pokrytí akce finančními 
prostředky z rozpočtu města. 

 

490/16/3/2007 Tyršův most - příprava stavby nového mostu 

Rada města Přerova po projednání 

1. b e r e  na vědomí informaci o postupu předprojektových prací na nový Tyršův most podle 
návrhu č. 9 od zpracovatele Architektonická kancelář Alena Šrámková - Architekt, Na Šafránce 
25, Praha, který se umístil na 2. místě ve veřejné architektonicko-urbanistické a konstrukčně-
technické soutěži s vyzvanými účastníky na zpracování návrhu Tyršova mostu přes řeku Bečvu 
v Přerově z roku 2004. 

2. p o v ě ř u j e  Odbor rozvoje MMPr Přerov zajistit vypracování projektové dokumentace na nový 
Tyršův most podle návrhu č. 9 od zpracovatele Architektonická kancelář Alena Šrámková - 
Architekt, Na Šafránce 25, Praha, který se umístil na 2. místě ve veřejné architektonicko-
urbanistické a konstrukčně-technické soutěži s vyzvanými účastníky na zpracování návrhu 
Tyršova mostu přes řeku Bečvu v Přerově z roku 2004, s trvalým jednosměrným provozem ve 
směru z centra, s možností využití mostu pro obousměrnou automobilovou dopravu. 

 

491/16/3/2007 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury  

 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  v souladu s přijatým Programem podpory výstavby 
technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické 
infrastruktury v celkové výši 41.429,- Kč pro žadatele Ing. F.T., na realizaci plynovodní přípojky 
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v místí části Přerov - Penčice k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 84/3 a 84/2 v k.ú. 
Penčičky.  

 

492/16/3/2007 Frézování místních komunikací, Přerov – rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 

1. r o z h o d l a  v souladu s ustanovením § 81 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách o 
výběru nejvhodnější nabídky na realizaci – Frézování místních komunikací, Přerov. 
Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka od společnosti STRABAG a.s. 
se sídlem Na Bělidle 198/21, IČO 608 38 744 za nabídkovou cenu 9 030 128,- Kč (bez DPH), 
celkovou cenu 10 745 852,-Kč (s DPH) a termínem plnění 8 týdnů. 

 
2. s c h v a l u j e  uzavření smlouvy o dílo mezi městem Přerovem a zhotovitelem společností 

STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, IČO 608 38 744 s nabídkovou cenou 9 
030 128,-Kč (bez DPH), celkovou cenou 10 745 852,-Kč (s DPH) po schválení rozpočtového 
opatření v zastupitelstvu města. 

 
Termín: 22.8.2007 

 

493/16/3/2007 Cisternová automobilová stříkačka  – schválení dodavatele 

Rada města Přerova po projednání: 
1. r u š í  své usnesení č. 461/15/3/2007 o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku cisternové 

automobilové stříkačky pro Dobrovolný sbor hasičů, Přerov – město, kdy ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena od společnosti Továrna hasicí techniky, s.r.o. se 
sídlem Starohradská 316 , 572 01 Polička, IČO 465 08 147 za nabídkovou cenu  3 947 500,-Kč 
bez DPH.  

 
2. r o z h o d l a  v souladu s ustanovením § 81 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách o 

výběru nejvhodnější nabídky na dodávku cisternové automobilové stříkačky pro Dobrovolný 
sbor hasičů, Přerov - město. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena od 
společnosti RS Trucks s.r.o. se sídlem Moravní 1636, 765 02 Otrokovice, IČO 262 71 427 
za nabídkovou cenu  5 190 000,- Kč vč. DPH (4 361 345,- Kč bez DPH). 

 
3. s c h v a l u j e  uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a dodavatelem 

společností společnosti RS Trucks s.r.o. se sídlem Moravní 1636, 765 02 Otrokovice, IČO 262 
71 427 za nabídkovou cenu  5 190 000,- Kč vč. DPH (4 361 345,- Kč bez DPH). 

 
Termín: 22.8.2007 

 

494/16/4/2007 Informace o fondu rozvoje bydlení a fondu na opravy bytového fondu 
postiženého povodní 

Rada města Přerova b e r e  na vědomí informaci Odboru finančního, Magistrátu města Přerova, že 
v průběhu I. pololetí roku 2007 došlo u fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní 
v jednom případě k neuzavření smlouvy o půjčce. 

 

495/16/4/2007 Uzavření smlouvy o zániku zástavního práva 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o zániku zástavního práva mezi statutárním městem Přerov a Společenstvím vlastníků 
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jednotek domu čp. 2651, 2652 Dvořákova 65, 67 v Přerově, kterou po dohodě smluvních stran zaniká 
zástavní právo k: 

- bytové jednotce č. 2651/19 v objektu bydlení čp. 2651,2652, příslušnému k části obce   
     Přerov I – Město, na parcele p.č. 2644/4, zastavěná plocha a nádvoří, včetně  
     spoluvlastnického podílu v rozsahu 562/26945 na společných částech uvedeného objektu  
     bydlení a včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 562/26945  na pozemku p.č. 2644/4,  
     zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 670 m2, ve vlastnictví paní R.K., vše v katastrálním území 
Přerov, zapsané u Katastrálního  
     úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 11447,  
     6385, 

- bytové jednotce č. 2652/13 v objektu bydlení čp. 2651, 2652, příslušnému k části obce  
    Přerov I – Město, na parcele p.č. 2644/4, zastavěná plocha a nádvoří, včetně  
    spoluvlastnického podílu v rozsahu 537/26945 na společných částech uvedeného objektu  
    bydlení a včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 537/26945  na pozemku p.č. 2644/4,  
    zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 670 m2, ve vlastnictví pana M.H., vše v katastrálním území 
Přerov, zapsané  
    u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, na listu  
    vlastnictví č. 11461, 6385. 

 

496/16/4/2007 Prominutí pohledávek evidovaných Domovní správou města Přerova 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 4/5, tj. v částce 330 217,60 Kč, který se váže k dluhu za 
pozdní platby nájemného z bytu a služeb spojených s užíváním bytu za bývalými manželi P.P. a H.P., 
z čehož pohledávka Statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného 
z bytu v ulici  Trávník 15, byt č. 13,  činí  165 108,80 Kč a pohledávka Domovní správy města 
Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb spojených s užíváním bytu činí 165 108,80 Kč. 

 

497/16/4/2007 Pohledávka za SMP Net, s. r. o. 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh  Zastupitelstvu města Přerova: 

a) schválit prominutí pohledávky za SMP Net, s. r. o., se sídlem Plynární 420/3, 702 72  Ostrava - 
Moravská Ostrava, IČ 27768961, ve výši 400 000 Kč z titulu povinnosti vrátit dotaci, s úrokem 
z prodlení od 10. 7.  2007 do 10. 9. 2007 ve výši  6 624,66 Kč,  dle Smlouvy o poskytnutí dotace  
č.  05 014 070 2005,  

b) schválit prominutí pohledávky za SMP Net, s. r. o., se sídlem Plynární 420/3, 702 72   Ostrava - 
Moravská Ostrava, IČ 27768961, ve výši 40 000 Kč na smluvní pokutě, dle Smlouvy o 
poskytnutí  dotace č. 05 014 070 2005,  

c) schválit prominutí pohledávky za SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární  
420/3, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 27768961, na úrocích  
z prodlení od 10. 7. 2007 do 10. 9. 2007 ve výši   662,47 Kč, které se vážou ke smluvní pokutě, 
dle Smlouvy o  poskytnutí dotace č. 05 014 070 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 

498/16/4/2007 Rozpočtové opatření č. 9 

1. Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  následující úpravy rozpočtu a závazných 
ukazatelů: 

 

Příjmová část v tis. Kč 

 

PAR POL ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet                          
po úpravě 

 4116 11 Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze státního rozpočtu 

515,8 + 73,9 
+ 64,0 
+ 200,0 

853,7 

6171 3119 7 Ostatní příjmy z prodeje 
dlouhodobého majetku 

0,0 + 59,0 59,0 

 4122 11 Neinvestiční přijaté transfery 
od krajů 

1 260,2 + 140,3 1 400,5 

 1361 17 Správní poplatky 250,0 + 150,0 400,0 

6171 2210 14 Přijaté sankční platby 484,0 + 30,0 514,0 

3319 2111 1 Příjmy z  poskytování služeb a 
výrobků (ples primátora aj.) 

70,0 + 50,0 120,0 

 1333 4 Poplatky za uložení odpadů 700,0 + 9,7 709,7 

3111 2122 6 Odvody příspěvkových 
organizací (MŠ) 

661,3 - 32,1 629,2 

3113 2122 6 Odvody příspěvkových 
organizací (ZŠ) 

4 509,3 + 32,1 4 541,4 

 

Výdajová část v tis. Kč 

 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

1037 17 Celospolečenská funkce lesů 147,4 + 73,9 221,3 

3314 6 Činnosti knihovnické (Městská 
knihovna) 

12 918,0 + 64,0 12 982,0 

3322 5 Investiční akce (org. 200625  - Zámek 
Přerov – V. etapa – el. instalace, ÚT, 
PD další etapy) 

8 030,0 + 200,0 
- 200,0 

8 030,0 

3322 7 Zachování a obnova kulturních 
památek (zámek) 

245,0 + 200,0 445,0 

5311 8 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 802,0 + 59,0 2 861,0 
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PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet    po 
úpravě 

1039 11 Ostatní záležitosti lesního 
hospodářství (TSMP) 

2 464,0 + 140,3 
- 140,3 

2 464,0 

3141 6 Školní stravování při předškolním a 
základním vzdělávání 

9 945,3 + 140,0 10 085,3 

3319 1 Ostatní záležitosti kultury 2 097,4 + 50,0 2 147,4 

3639 23 Komunální služby a územní rozvoj j. 
n. (znalecké posudky, geometrické 
plány, aj.) 

1 680,0 + 190,0 1 870,0 

3639 5 Investiční akce (org. 200323 – 
Regenerace a revitalizace západní 
části nám. TGM – dokumentace) 

3 660,0 - 60,0 3 600,0 

3639 5 Komunální služby a územní rozvoj j. 
n. (projektová dokumentace) 

7 250,9 + 60,0 7 310,9 

3392 1 Zájmová činnost v kultuře (grantový 
program v oblasti kultury, vzdělávání 
a životního prostředí) 

650,0 - 330,3 319,7 

3399 1 Ostatní záležitosti kultury, církví    a 
sdělovacích prostředků (grantový 
program v oblasti kultury, vzdělávání 
a životního prostředí) 

0,0 + 5,0 5,0 

3421 1 Využití volného času dětí a mládeže 
(grantový program v oblasti kultury, 
vzdělávání a životního prostředí) 

0,0 + 208,7 208,7 

3429 1 Ostatní zájmová činnost a rekreace 
(grantový program v oblasti kultury, 
vzdělávání a životního prostředí) 

0,0 116,6 116,6 

 

2. Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 

Příjmová část v tis. Kč 

 

PAR POL ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet                          
po úpravě 

 1347 11 Poplatek za provozovaný 
výherní hrací přístroj 

2 505,0 + 5 000,0 7 505,0 

 1361 11 Správní poplatky 1 500,0 + 4 000,0 5 500,0 

3635 3111 23 Příjmy z prodeje pozemků 17 609,0 - 8 600,0 9 009,0 

 4111 11 Neinv. přijaté transfery z  
všeobecné pokladní správy 
státního rozpočtu 

4 774,3 + 1 139,6 5 913,9 
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PAR POL ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet                          
po úpravě 

 4116 11 Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze státního rozpočtu 

853,7* + 146,2  999,9 

 4216 11 Ostatní investiční přijaté 
transfery ze státního rozpočtu 

10 957,0 + 1 786,8 
+ 13 000,0 

25 743,8 

 1111 11 Daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti      a 
funkčních požitků 

85 000,0 + 3 000,0 88 000,0 

 1121 11 Daň z příjmů právnických 
osob 

103 000,0 + 3 088,9 106 088,9 

*počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Výdajová část v tis. Kč 

 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

6171 2 Činnost místní správy (platy) 97 595,3 + 843,6 
- 843,6 

97 595,3 

6171 2 Činnost místní správy (povinné 
pojistné aj.) 

40 011,0 + 296,0 
- 296,0 

40 011,0 

3392 1 Zájmová činnost v kultuře (Městský 
dům) 

3 250,0 + 2 440,0 5 690,0 

6409 11 Ostatní činnosti j. n. (oslavy) 5 259,5 + 800,0 6 059,5 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
(podpora v oblasti sportu) 

3 030,0 + 750,0 
+ 100,0 
+ 135,0 

4 015,0 

6171 22 Činnost místní správy (informatika) 10 743,2 + 250,0  10 993,2 

3635 5 Územní plánování (projektový 
manažer) 

1 547,0 + 100,0 1 647,0 

3412 11 Sportovní zařízení v majetku obce 
(SMP) 

27 313,1 + 665,5 27 978,6 

3113 6  Základní školy 32 326,1 + 300,0 32 626,1 

3322 7 Zachování a obnova kulturních 
památek (zámek) 

445,0* + 271,0 716,0 

4357 11 Domovy (Domov  pro seniory Optiky, 
Přerov, SSMP) 

0,0 + 450,0 450,0 

3635 5 Investiční akce (org. 200705 – 
parkoviště Osmek) 

900,0 + 800,0 1 700,0 

3635 5 Investiční akce  – (Projektová 
dokumentace) 

3 000,0 + 3 000,0 6 000,0 
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PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet po 
úpravě 

2310 5 Investiční akce (org. 200204 – 
Vodovod Penčice) 

50,0 + 500,0 550,0 

4357 5 Investiční akce (org. 200526 – Domov 
důchodců – stavební úpravy) 

79 706,0 + 12 000,0 91 706,0 

3639 5 Investiční akce (org. 200323 – 
Regenerace a revitalizace západní 
části nám. TGM – dokumentace) 

3 600,0* - 2 000,0 1 600,0 

2212 5 Investiční akce (org. 500002 – Tyršův 
most – dokumentace přípravy stavby 
– studie, ÚŘ) 

0,0 + 2 000,0 2 000,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

499/16/4/2007 Rozpočtové opatření č. 9 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 

Příjmová část v tis. Kč 

 

PAR POL ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet                          
po úpravě 

 4216 11 Ostatní investiční přijaté 
transfery ze stát. rozpočtu 

25 743,8* + 4 561,0 30 304,8 

 4222 11 Investiční přijaté transfery od 
krajů 

0,0 + 1 000,0  1 000,0 

*počáteční stav navazuje na rozpočtové opatření č. 9 

 

Výdajová část v tis. Kč 

 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

3745 5 Investiční akce (org. 200708 – 
Regenerace sídliště Přerov – 
Předmostí – další etapa                 ul. 
Hranická) 

7 015,0 + 4 561,0 
- 4 561,0 

7 015,0 

2219 5 Investiční akce (org. 200701 – 
Cyklistická stezka Přerov – Henčlov) 

15 400,0 + 1 000,0 
- 1 000,0 

15 400,0 

4357 5 Investiční akce (org. 200526 – Domov 
důchodců – stavební úpravy) 

91 706,0* - 5 439,0 86 267,0 

2212 5 Investiční akce (org. 200721 – Opravy 
komunikací) 

700,0 + 11 000,0 11 700,0 

*počáteční stav navazuje na rozpočtové opatření č. 9 
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500/16/4/2007 Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2008 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  „Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu 
statutárního města Přerova na rok 2008“. 

 

501/16/4/2007 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 
2007 

Rada města Přerova po projednání: 

a) b e r e  na vědomí rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 2007. 

         Celkové příjmy  (včetně financování a fondů) statutárního města Přerova za I. pololetí jsou 
plněny na 43,8 %, tj. 508 668 108,02 Kč. 

         Celkové výdaje (včetně financování a fondů) statutárního města Přerova za I. pololetí jsou 
čerpány na 37,5 %, tj. 435 023 055,67 Kč. 

b) p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o hospodaření 
společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Teplo Přerov, a. s. a Kabelová televize Přerov, 
a. s. za rok 2006. 

 

502/16/4/2007 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – IMIT s.r.o. – 2. 
pololetí roku 2007 

 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem IMIT s.r.o., se sídlem 
Přerov I-Město, Komenského 4, IČ 62360540 na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním 
veřejných kulturních vystoupení a představení v Městském domě pro obyvatele města v průběhu 2. 
pololetí 2007 v částce 2.440 tis. Kč. 

 

503/16/4/2007 Poskytnutí finančních příspěvků – Hudební sdružení CODEX, Nábřeží 
Dr. E. Beneše 16, 750 02 Přerov, IČO: 266 04 311,  Muzejní a 
vlastivědná společnost v Brně, Solniční č. 12, Brno, IČO: 462 152 

 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova: 

1. neschválit  poskytnutí  dotace  na  rok  2007  ve  výši  10.000,--  Kč  a  uzavření   smlouvy  o 
poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Hudební sdružení CODEX, 
Nábřeží Dr. E. Beneše 16, Přerov, IČ 266 04 311 na úhradu nákladů na raut, který se bude konat 
při příležitosti křtění videoklipu v Praze, 

2. schválit poskytnutí dotace na rok 2007 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 
Solniční č. 12, Brno, IČ 462 152 na vydávání čtvrtletníku a  následující úpravy rozpočtu a 
závazných ukazatelů:  
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Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

6409  Ostatní činnosti j. n. (rada, 
zastupitelstvo) 

308,5 * - 5,0 
 

303,5  

3319 1 Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 5,0 
 

5,0 

 * počáteční stav navazuje na materiál předložený k projednání Radě města Přerova dne 25. 7. 2007 

 

504/16/4/2007 Poskytnutí finančních příspěvků – Moravská hasičská jednota – 
hasičský sbor ZO Přerov, Český svaz metané (pro Okresní svaz metané 
Přerov), P.P. 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova: 

1. schválit  poskytnutí  dotace  na  rok  2007  ve  výši  10.000,--  Kč  a  uzavření   smlouvy                
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Moravská hasičská jednota  
- hasičský sbor ZO Přerov, Šířava 25, Přerov, IČ  649 893 30 na úhradu nákladů na dopravu na 
Mistrovství republiky, které se bude konat 8.9.2007 ve Skutči u Chrudimi, 

2. schválit poskytnutí dotace na rok 2007 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz metané, 5. května 298, České 
Budějovice, Včelná, IČ 14499177 (pro Okresní svaz metané Přerov) na úhradu nákladů na 
dopravu 4 přerovských družstev na mezinárodní turnaj, který se bude konat ve dnech 10.-
12.8.2007 v maďarském Kecskemétu, 

3. neschválit poskytnutí dotace na rok 2007 ve výši 15.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a P.P.  na úhradu nákladů na dopravu na plavecký 
maratón, který se bude konat na přelomu měsíců srpna a září na území Ruské federace, 

4. schválit  následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů:  

Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

6409  Ostatní činnosti j. n. (rada, 
zastupitelstvo) 

303,5 * - 10,0 
-5,0 

 

288,5  

5512 1 Požární ochrana – dobrovolná část 0,0 +10,0 10,0 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 5,0 + 5,0 
 

10,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál  
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505/16/4/2007 Poskytnutí finančního příspěvku – Nadační fond Přerov – Cuijk  

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit: 

1. poskytnutí  dotace  na  rok  2007  ve  výši  100.000,--  Kč  a  uzavření   smlouvy   o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond Přerov – Cuijk, Přerov I 
– Město, Horní nám. 9/9, IČ  278 03 201 na úhradu nákladů spojených s návštěvou zástupců 
občanů a spolků partnerského města Cuijk, která se uskuteční ve dnech 24.- 27. 10. 2007.  

2. následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů:  

 

Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

6409  Ostatní činnosti j. n. (rada, 
zastupitelstvo) 

288,5 * - 100,0 
 

188,5 

6409 1 Ostatní činnosti j.n. (Nadační fond-
dotace) 

0,0 +100,0 100,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál  

 

506/16/4/2007 Poskytnutí finančních příspěvků – Astronomický klub Přerov, 
Hvězdárna Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 

1. schválit  poskytnutí  dotace  na  rok  2007  ve  výši  15.000,--  Kč  a  uzavření   smlouvy                
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Astronomický klub Přerov, 
zastoupený Ing. Petrem Karlem, bytem Denisova 14, Přerov I - Město, IČ  619 85 431, na úhradu 
nákladů na provoz zařízení, 

2. schválit  následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů:  

 

Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

6409  Ostatní činnosti j. n. (rada, 
zastupitelstvo) 

188,50 * - 15,0 
 

173,50 

3429 1 Ostatní zájmová činnost a rekreace 90,0 + 15,0 
 

105,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál  

 

507/16/4/2007 Akcie společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit převod 
31 766 ks kmenových listinných akcií na doručitele společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., 
IČ 47674521, z majetku společnosti PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s., se sídlem v Bratislavě, 
Prievozská 2/B,  IČ 31621317, do majetku statutárního města Přerova prostřednictvím třetí osoby, za 
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kupní cenu 1 000,- Kč / 1 akcie. 

 

508/16/5/2007 Hockey club MINOR 2000 Přerov - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace ve výši  750 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem 
Přerov a subjektem Hockey club MINOR 2000 Přerov, IČ: 70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 
5, na sportovní činnost v období leden až březen 2007. 

 

509/16/5/2007 Sportovní klub Přerov - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace ve výši  135 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem 
Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963,  se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na 
vybavení šaten, kabinetu trenérů a kanceláře sportovní haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na 
parcelách p.č. 5307/209 a 5307/227 v k.ú. Přerov novým nábytkem v roce 2007. 

 

510/16/5/2007 Sportovní klub Přerov - účelová dotace (šatny kopané) 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace ve výši  100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem 
Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963,  se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na 
rekonstrukci sociálního zařízení v šatnách kopané  v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcelách 
p.č. 5307/105 a 5307/334 v k.ú. Přerov v roce 2007. 

 

511/16/5/2007 1. FC Přerov o.s. - prominutí vrácení části dotace             

Rada města Přerova po projednání  p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
povinnosti vrátit částku výši 125 000,- Kč subjektu 1. FC Přerov o.s., IČ: 66743338, se sídlem Přerov, 
Sokolská 28, z důvodu nedodržení ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace číslo 06/015/010/07 
uzavřené dne 26. 01. 2007 mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub mládeže 
Přerov.   

 

512/16/5/2007 1. FC Přerov o.s. - záměr poskytnutí účelové dotace             

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč subjektu 1. FC Přerov o.s., IČ: 66743338, se sídlem Přerov, 
Sokolská 28, na sportovní činnost v roce 2007. 

 

513/16/5/2007 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč subjektu Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2,      
IČ: 70259925, na modernizaci výuky CNC techniky na škole v roce 2007. 

 

514/16/5/2007 Úprava platu ředitele Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16  

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  s účinností od 01. 08. 2007 úpravu platu  
panu Jiřímu Vávrovi, řediteli příspěvkové organizace Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 
v rozsahu dle důvodové zprávy.  
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515/16/5/2007 Vzdání se funkce ředitelky Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 
Úprava platu zástupci statutárního orgánu Základní školy Přerov, Za 
mlýnem 1 

Rada města Přerova po projednání: 

1. b e r e  na vědomí vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za 
mlýnem 1 paní Mgr. Jarmily Táborské ke dni 31. 08. 2007  

2. s c h v a l u j e , aby Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 stanovila zástupci statutárního orgánu 
Jiřímu Farnému upravenou výši platu v rozsahu dle důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2007 
do doby nástupu ředitele jmenované školy do funkce.  

 

516/16/5/2007 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – 
záměr zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební  
řízení k podání projektu pro získání dotace z Norských fondů 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení Základní školou a Mateřskou školou Přerov – 
Předmostí, Pod skalkou 11,  ve věci rekonstrukce objektu mateřské školy a školního hřiště k podání 
projektu pro čerpání finančních prostředků z  Norských fondů. Předpokládané náklady zpracování 
uvedené dokumentace činí 300 000,- Kč. 

 

517/16/5/2007 Pracovní skupina pro „Dlouhodobý plán rekonstrukce dětských hřišť 
v Přerově“  

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  pracovní skupinu pro zpracování „Dlouhodobého 
plánu rekonstrukce dětských hřišť v Přerově“ ve složení: 

- předseda:  Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, náměstkyně primátora 

- členové:    Zdeněk Holas, odbor majetku města, jeho správy a provozu 

      Svatava Doupalová, odbor majetku města, jeho správy a provozu 

      Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru rozvoje 

      Ing. Olga Krčmová, odbor rozvoje 

      Oldřiška Sedláčková, vedoucí finančního odboru 

      Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy  

       Organizační pracovník: Marcela Zatloukalová, odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

 

518/16/6/2007 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

1) s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy k bytu č.37 v domě zvláštního určení - domě            
s pečovatelskou službou č.p. 404 v Přerově - Předmostí,  Tyršova č.o.68, s  paní A.F. 

2) s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy k bytu č.59 v domě zvláštního určení - domě            
s pečovatelskou službou č.p.748 v Přerově, Trávník č.o.1, s paní A.Č. 

 
 
 

519/16/6/2007 Informace o průběhu a výsledku výběrových řízení  

Rada města Přerova po projednání b e r e  na vědomí výběr nejvhodnějších uchazečů a další 
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informace o průběhu a výsledku výběrových řízení k akcím:  

1.  Na hrázi 34 - výměna oken vč. prací souvisejících, kde byla uzavřena Domovní správou města 
Přerova smlouva o dílo s firmou SULKO, s.r.o., Československé armády 28, Zábřeh,  

2.  Gen. Štefánika 7 - výměna oken z uliční strany vč. prací souvisejících, kde byla uzavřena 
Domovní správou města Přerova smlouva o dílo s firmou SULKO, s.r.o., Československé armády 
28, Zábřeh,   

3.  Jižní čtvrť II/6,7,8,9 - výměna oken vč. prací souvisejících, kde byla uzavřena Domovní správou 
města Přerova smlouva o dílo s firmou OKNO spol. s r.o., Šumavská 31, Brno,  

4. Jižní čtvrť III/8,9,10 - výměna oken vč. prací souvisejících, kde byla uzavřena Domovní správou 
města Přerova smlouva o dílo s firmou V okno s.r.o., Skaštice 149, Kroměříž.     

 

520/16/6/2007 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Rada města Přerova s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, Denisova 10 
s manž. V. a D.D. na dobu určitou ½ roku s dodatkem prodloužení na dobu určitou 1 rok s dodatkem 
prodloužení na dobu určitou 2krát tři roky s dodatkem prodloužení na dobu neurčitou. 

 

521/16/6/2007 Návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou s panem  B.K. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 14 v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově, ul. Na hrázi 32  s panem B.K. (mimo 
schválený pořadník).  
 

522/16/6/2007 Návrh na uzavření nájemních smluv k bytům v domech zvláštního 
určení – domech s pečovatelskou službou.  

 
Rada města Přerova po projednání: 
1. s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 15 v domě zvláštního určení – domě 

s pečovatelskou službou v Přerově, ul. Fügnerova 1  s manž. F.  a  M.I. na dobu určitou ½ roku 
s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x tři roky 
s možností prodloužení na dobu neurčitou.  

 
2. s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 22 v domě zvláštního určení – domě 

s pečovatelskou službou v Přerově – Předmostí, ul. Tyršova 68 s paní E.M.  za obvyklých 
podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu.  

 

523/16/6/2007 Smlouva o poskytnutí dotace  

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace  mezi statutárním městem Přerov a níže uvedenými lékárnami ve výši :  
 
 
1) částka  8 731,- Kč - Lékárna  Komenského  s.r.o., Přerov, Komenského 40,  IČ  47674351  
2) částka  3 173,- Kč - Lékárna  U Štěstěny,  Přerov, Čechova  25,   IČ  46592822 
3) částka  9 525,- Kč - Lékárna  U Kostela  s.r.o., Přerov, Kratochvílova  13,  IČ   26843617          
4) částka  3 175,- Kč - Lékárna  MD  s.r.o.,  Přerov, B.Němce  371,  IČ  60322853     
5) částka  3 968,- Kč - Lékárna  U Zlatého hada,  Přerov, Čechova 41,  IČ  48002402 
6) částka  5 555,- Kč - Lékárna  Zlatý Zubr,  Přerov, Trávník 29,  IČ  48001163 
7) částka  5 555,- Kč - Lékárna  U NÁDRAŽÍ Přerov s.r.o.,Přerov, Husova 2, IČ  26821681 
8) částka  3 175,- Kč - Lékárna  Media,  Přerov, Jiráskova 20,  IČ  26876892 
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9) částka  3 968,- Kč - Lékárna  ALFA,  Přerov, nám. Přerovského povstání 1, IČ  25543113 
10) částka  3 175,- Kč - Lékárna  SANO,  Přerov, Budovatelů 6,   IČ  26821681 
 
na částečnou úhradu  pohotovostní lékárenské služby  o nedělích a o svátcích. 
 

524/16/6/2007 Dotace  občanskému  sdružení  KAPPA-HELP. 

Rada města Přerova po projednání  p o d á v á   návrh Zastupitelstvu města Přerova: 

a) schválit poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem  Přerov, jako poskytovatelem dotace a občanským sdružením  KAPPA-
HELP, IČ 66743192,  se sídlem  Přerov, nám. Přerovského povstání 1, jako příjemcem dotace, 
na  posílení účelové dotace do konce roku 2007. 

b) schválit následující úpravy rozpočtu  a závazných ukazatelů: 

 

Výdajová část v tis. Kč 

 

PAR ORJ Název Upravený 
rozpočet 

Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

4329 15 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a 
mládeži (státní správa) 

148,8 - 15,0 133,8 

4341 15 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a 
občanům soc. nepřizpůsobivým 
(dávky samosprávy) 

60,0 - 60,0 0,0 

4345 15 Centra sociální pomoci (podpora 
sociální oblasti) 

2 150,0 + 75,0 2 225,0 

 

525/16/6/2007 Zajištění opravy střechy objektu Městských jeslí 

Rada města Přerova po projednání   p o v ě ř u j e  Odbor majetku Magistrátu města Přerova :  
1)  k zajištění provedení opravy střechy budovy Městských jeslí, Svisle 2, Přerov 
2)  k podání žádosti o rozpočtové opatření na realizaci akce 
 

526/16/6/2007 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty. 

Rada města Přerova po projednání d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

1. Základní škola J.A.Komenského, Přerov-Předmostí, Hranická 14, se sídlem Přerov, Přerov II-
Předmostí, Hranická 14, IČ:45180083, na aktivitu „Po stopách lovců mamutů“, ve výši 50 000,- 
Kč, 

2. Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, se 
sídlem Přerov, Čapky Drahlovského 3, IČ:14617218, na aktivitu „Osvětová činnost“, ve výši 
63 000,- Kč, 

3. Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Želatovská 8, IČ:49558862, 
na aktivitu „Třídíš, třídím, třídíme“, ve výši 15 000,- Kč, 

4. Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Želatovská 8, IČ:49558862, 
na aktivitu „Petrologická sbírka v parku“, ve výši 50 000,- Kč, 
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5. Mgr. Petra Kolaříková, bytem Pod skalkou 89/2, Přerov, Přerov II-Předmostí, s místem podnikání 
tamtéž, IČ:73819395, na aktivitu „Ekologická domácnost a péče o děti“, ve výši 8 334,- Kč, 

6. Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Želatovská 8, IČ:49558862, 
na aktivitu „Ekologická olympiáda“, ve výši 10 000,- Kč, 

7. Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 27, IČ:45180091, na 
aktivitu „Místo na Zemi“, ve výši 31 600,- Kč. 

 

527/16/6/2007 Schválení zahraniční pracovní cesty 

Rada města Přerova po projednání  s c h v a l u j e   zahraniční pracovní cestu Ing. Ladislavu 
Petrovskému, Liboru Ambruzovi, Jiřímu Večerkovi a Radimu Rytíři, strážníkům Městské policie 
Přerov, kteří se dne 7. září 2007 zúčastní Mezinárodní střelecké soutěže pod názvem „4.ročník 
memoriálu Milana Straku“ uspořádané pod záštitou Mestské polície Piešťany na strelnici „LAILA“ 
Sokolovce, ve vzdálenosti 12 km od Piešťan, ve Slovenské republice. 
 

528/16/6/2007 Zahraniční pracovní cesta – Kedzierzyn-Kozle, Polsko. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  delegaci statutárního města Přerova na slavnost 
k jubileu obléhání pevnosti Kozle ve složení Ing. Jiří Lajtoch, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Ing. 
Jiří Bakalík, řidič Petr Koutný. Zahraniční pracovní cesta se uskuteční na základě oficiálního pozvání 
ve dnech  21.-23.9.2007.   

 

529/16/6/2007 Zahraniční pracovní cesta – Kedzierzyn-Kozle, Polsko. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  účast delegace statutárního města Přerova            
na pracovním setkání v partnerském městě Kedzierzyn-Kozle v počtu maximálně 10 osob – 
pracovníků Magistrátu města Přerova, organizací zřízených městem, zástupců zájmových organizací, 
spolků a občanů statutárního města Přerova. Zahraniční pracovní cesta se uskuteční na základě 
oficiálního pozvání starosty Kedzierzyn-Kozle ve dnech  19.- 23.9.2007.   

 

530/16/6/2007 Zahraniční pracovní cesta – Ozimek, Polsko. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  účast delegace statutárního města Přerova v počtu 
maximálně 10 osob – pracovníků Magistrátu města Přerova, Městské policie a organizací zřízených 
městem, na zahraniční pracovní cestě konané na základě oficiálního pozvání starosty Ozimku            
ve dnech  14.-16.9.2007.   

 

531/16/6/2007 Zahraniční pracovní cesta – Bardejov. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  změnu v delegaci statutárního města Přerova na 
XXXVI. ro čník Bardejovského jarmoku – cesty se nezúčastní náměstek Mgr. Josef Kulíšek,              
do delegace je zařazen Rudolf Neuls, náměstek Služeb města Přerova.   

 
 
 

532/16/6/2007 Použití znaku města Přerova 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  použití znaku města Přerova na propagačním 
panelu Přerovského nohejbalového klubu TJ Spartak MSEM. 

 

533/16/6/2007 Cena města Přerova 2007 
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Rada města Přerova po projednání: 

1. b e r e  na vědomí návrh na ocenění osobností – Cena města Přerova 2007 

2. p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova udělit ocenění těmto občanům: 

• Ing. Milan Geryk 

• MVDr. Karel Sekera 

• Květoslava Brindlová 

• František Přívratský 

• RNDr. Ilja Sitko 

 

534/16/6/2007 Návrh na jmenování pana JUDr. Libora Kamaráda do funkce 
vedoucího odboru právního Magistrátu města Přerova  

Rada města Přerova po projednání j m e n u j e  pana JUDr. Libora Kamaráda  do funkce vedoucího 
odboru právního Magistrátu města Přerova s účinností ode dne, který bude následovat po rozvázání 
pracovního poměru jmenovaného s předchozím zaměstnavatelem a na dobu určitou po dobu čerpání 
mateřské, rodičovské a řádné dovolené paní Mgr. Anny Slívové, stávající vedoucí odboru právního 
MMPr.   
 

535/16/6/2007 Procesní analýza Magistrátu města Přerova 

Rada města Přerova po projednání“ 

1. r u š í  soutěž „Procesní analýza Magistrátu města Přerova“  

2. u k l á d á  tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu Bakalíkovi připravit v termínu       
do 24. 9. 2007 podmínky k vyhlášení nové soutěže. 

 

536/16/6/2007 Název materiálu: Uzavření darovací smlouvy 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Přerovem, jako poskytovatelem daru a  paní J.I., jako příjemcem daru ve výši 16 000,- Kč  na 
účast na 7. mezinárodní abilympiádě, která se uskuteční ve dnech 12. – 18. listopadu 2007 v Japonsku. 
 
 

537/16/7/2007 Majetkoprávní záležitosti  
 

A-1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí v  majetku 
statutárního města Přerova –  nebytového prostoru v objektu k bydlení 
č.p. 440, č.p. 441, č.p. 769, č.p. 774 , jednotky p.č. 441/101, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2680/48 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova -  převod  
nebytového prostoru v objektu k bydlení č.p. 440, č.p. 441, č.p. 769, č.p. 774   , jednotky p.č. 441/101, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2680/48 v k.ú. Přerov, Dvořákova 5, 7, 9, 
11  o výměře 20,2 m2 včetně jeho spoluvlastnického podílu na  společných částech domu a  pozemku 
ve výši  id. 101/26973   do spoluvlastnictví pana L.S. k id. ½  vlastnického podílu a pana F.H. k id. ½  
vlastnického podílu. 

 

A-2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v  majetku 
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statutárního města Přerova – nebytových prostor v  objektu k bydlení 
č.p. 1947, příslušného k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 929 
v k.ú.Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 

1. r u š í  své usnesení č. 448/14/7/2007 A-24 bod 2. ze dne 4.7.2007, kterým schválila záměr 
statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v  objektu k bydlení č.p. 1947, příslušného k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 929 v k.ú. Přerov  o celkové výměře 39,06 m2  (33,48 m2 – hlavní místnosti,  
5,58 m2 – vedlejší místnosti) žadateli –  Institut pedagogicko-psychologického poradenství 
České republiky, se sídlem Novoborská 372, 190 00 Praha 9 – Prosek,  IČ 49 62 85 18. 

2. s c h v a l u j e  záměr  statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v  majetku 
statutárního města Přerova – nebytových prostor v  objektu k bydlení č.p. 1947, příslušného 
k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 929 v k.ú. Přerov  o celkové výměře 39,06 m2  
(33,48 m2 – hlavní místnosti,  5,58 m2 – vedlejší místnosti)  žadateli - Člověk v tísni – 
společnost při České televizi, o.p.s., se sídlem Praha 2 , Sokolská 1869/18, IČ: 25755277. 

 

A-3 Nájem nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova – části  
nebytových prostor krytu CO na pozemcích p.č. 2883/25, p.č. 2883/1, 
p.č. 2883/28  vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  záměr  statutárního města Přerova - nájem 
nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova – části nebytových prostor krytu CO na 
pozemcích p.č. 2883/25, p.č. 2883/1, p.č. 2883/28  vše v k.ú. Přerov (bývalý podchod ul. Tř. 17. 
listopadu ) o výměře 49,5 m2 žadateli – Občanské sdružení Kappa–Help, nám. Přerovského povstání 
1, Přerov, IČO: 66743192. 

 

A-4 Záměr statutárního města Přerov  - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova –  objektu  občanské vybavenosti  bez č.p. 
na pozemku p.č. 2404/5 a 2402/6 zast. pl. a pozemku p.č. 2404/2, p.č. 
2404/5, p.č. 2404/6  vše   v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e   záměr   statutárního města  Přerova  - úplatný 
převod  objektu občanské vybavenosti  bez čísla popisného na pozemku p.č. 2404/5 a p.č. 2402/6   a 
pozemků p.č. 2404/5  zastavěná plocha o výměře 420 m2,   p.č. 2404/2 ost. pl. o výměře 619 m2  a p.č. 
2404/6 ostatní plocha o výměře 264 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví  statutárního města Přerova do 
vlastnictví žadatele   (společnosti AVČ s.r.o. , Wilsonova 12, Přerov I-Město, IČ.  25848984). 
 

A-5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – doprodej bytových jednotek 
v objektech bydlení. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova na úplatný 
převod – doprodej: 

1. bytové jednotky č. č. 49/3 v objektu bydlení č.p. 49, příslušném k části obce Přerov II – 
Předmostí, na pozemku p.č. 746 v k.ú. Předmostí (Hranická 13) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 746 
ve výši 6146/137678, 

2. bytové jednotky č. 193/1 v objektu bydlení č.p. 192, 193, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 6, 8) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
3157/6 ve výši 676/17619, 
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3. bytové jednotky č. 25/13 v objektu bydlení č.p. 24, 25, příslušném k části obce Přerov II – 
Předmostí, na pozemku p.č. 707 v k.ú. Předmostí (Dr. M. Horákové 9, 11) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 707 
ve výši 3182/276884, 

4. bytové jednotky č. 1559/15 v objektu bydlení č.p. 1495, 1559, 1853, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2680/23 v k.ú. Přerov (U tenisu 31, 33, 35) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném 
pozemku p.č. 2680/23 ve výši 603/40003, 

5.   bytové jednotky č. 1446/13 v objektu bydlení č.p. 1446, 1462, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přerov (Palackého 30, 32) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 
403/7 ve výši 432/27936, 

 
do vlastnictví stávajících nájemců bytové jednotky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění 
za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené 
znaleckým posudkem. 
 

A-6 Záměr dalšího nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví 
statutárního města Přerova -  domem  č.p. 1831 v Přerově, Kojetínská 
č.o. 32. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  záměr dalšího nakládání s nemovitým majetkem 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – provést  odprodej obytného domu č.p. 1831 v Přerově, 
Kojetínská č.o. 32 vč. pozemku p.č. 927 v k.ú. Přerov. 

 

A-7 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z  
majetku statutárního města Přerova  - budovy bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3646/3, pozemku p.č. 3646/3  v k.ú. Přerov.    

 
Rada města Přerova  po projednání n e s c h v a l u j e záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3646/3, pozemku p.č. 3646/3 zast. plocha a nádvoří o 
výměře 282 m2 v k.ú. Přerov, žadateli J.O. a trvá na užívání nemovitosti budovy bez č.p./č.e. na 
pozemku p.č. 3646/3, p.č. 3646/3 vše v k.ú. Přerov formou pronájmu. 
 

A-8 Záměr statutárního  města Přerova – převod nemovitých věcí z 
majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 3161/1, ost. 
plocha v k.ú. Přerov . 

Rada města Přerova  pro projednávání n e p ř i j a l a  usnesení ve věci záměru statutárního  města 
Přerova – převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 3161/1, 
ost. plocha v k.ú. Přerov. 
 

A-9 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – domu č.p. 241  příslušné k 
obci Sobíňov 

Rada města Přerova po projednání n e s c h v a l u j e záměr statutárního města Přerova –  úplatný 
převod domu č.p. 241 příslušné k obci Sobíňov, na pozemku p.č. st. 29/2 zast.pl. o výměře 121 m2 
v k.ú. Sobíňov, pozemku p.č. st. 29/1 zast.pl. o výměře 214 m2 a pozemku p.č. st. 29/2 zast.pl. o 
výměře 121 m2 oba v k.ú. Sobíňov do vlastnictví statutárního města Přerova z vlastnictví společnosti 
SOBINA a.s. , se sídlem Moravské Budějovice, Dopravní 127. 
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A-10 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 623  v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova –  úplatný 
převod části pozemku p.č. 623 orná půda o výměře cca 30 m2 v k.ú. Žeravice do vlastnictví 
statutárního města Přerova . 
 

A-11 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 717 v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání: 
1. r u š í  své usnesení č. 448/14/7/2007, bod A-11, kterým neschválila 
2. s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 717 

ost.pl., ost. komunikace o výměře cca 100 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města 
Přerova do majetku žadatele – pana A.F. 

 

A-12 Záměr  statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova -  částí pozemků  p.č. 2625/1,  p.č. 2626,  p.č. 
5082,  p.č. 5074/3  vše  v  k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e   záměr   statutárního města  Přerova  - nájem části 
pozemku p.č. 2625/1  ostatní plocha  o výměře  cca 132 m2,  části pozemku 2626 ostatní plocha o 
výměře cca 12 m2,  části pozemku  p.č. 5082  ostatní plocha o výměře 20 m2, části pozemku   p.č. 
5074/3  ostatní  plocha  o výměře cca 1 m2   vše  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města  
Přerova, žadateli (D.S.).  
 

A-13 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – prodej 2 bytových jednotek 
v objektu bydlení č.p. 2796, 2797, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemcích p.č. 4293/27, p.č. 4293/58, p.č. 4293/59 vše v k.ú. 
Přerov, do vlastnictví jiných zájemců 

 
Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova na úplatný 
převod – prodej: 

1. bytové jednotky č. 2796/1 v objektu bydlení č.p. 2796, 2797, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemcích p.č. 4293/27, p.č. 4293/58, p.č. 4293/59 vše v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 
36, 38) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení 
a zastavěném pozemku p.č. 4293/27 ve výši 615/21520, 

2. bytové jednotky č. 2797/10 v objektu bydlení 2796, 2797, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemcích p.č. 4293/27, p.č. 4293/58, p.č. 4293/59 vše v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 
36, 38) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení 
a zastavěném pozemku p.č. 4293/27 ve výši 526/21520, 

 
formou výběrového řízení - aukce do vlastnictví jiných zájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. 
v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, kdy 
vyvolávací cena pro aukci bude určena ve výši 90 % ceny bytu v místě a čase obvyklé, stanovené 
znaleckým posudkem. 
 

A-14 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova. 



 21 

Rada města Přerova  po projednání s c h v a l u j e  záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod pozemku p.č. 198/5  ost. plocha o výměře 717 m2 v k.ú. Popovice u Přerova žadateli 
(Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390). 
 

A-15 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka/nájem nemovitých věcí 
v majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 5011 a p.č. 
4753/2 oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání n e s o u h l a s í s přenecháním částí pozemků p.č. 5011 ost.pl.  o 
výměře 173 m2 a p.č. 4753/2 ost.pl. o výměře 37 m2 oba v k.ú.Přerov ve vlastnictví statutárního města 
Přerova do výpůjčky třetí osobě manželům L.  a  M.D., kdy vypůjčitelem je TJ Spartak Přerov. 
 

B-1 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 80/1, 80/2, 80/3 v k.ú. Svrčov 

Rada města Přerova po projednání: 

1. r u š í  usnesení č. 281/8/9/2007 A-13 z 8. schůze Rady města Přerova konané dne 28.3.2007, 
kterým Rada města Přerova schválila záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých 
věcí – pozemků p.č. 80/1 ovocný sad o výměře 8114 m², p.č. 80/2 orná půda o výměře 1915 m² 
a p.č. 80/3 orná půda o výměře 658 m² vše v k.ú. Svrčov, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví žadatele (J.F.); 

 
2. s c h v a l u j e  uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy na pozemky p.č. 80/1 ovocný sad 

o výměře 8114 m², p.č. 80/2 orná půda o výměře 1915 m² a p.č. 80/3 orná půda o výměře 658 
m² vše v k.ú. Svrčov, uzavřené dne 25.4.2002 mezi městem Přerovem jako pronajímatelem a p. 
J.F., jako nájemcem, nejpozději ke dni 31.12.2007. Nebude-li dohoda o skončení nájmu 
uzavřena nejpozději do 7.9.2007, popř. odmítne-li nájemce uzavření dohody o skončení nájmu, 
bude nájemní vztah ukončen výpovědí ze strany pronajímatele, a to ke dni 1.10.2007 s tím, že 
výpovědní doba uplyne 30.9.2008; 

 
3. p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předání nemovitého majetku ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 80/1 ovocný sad o výměře 8114 m², p.č. 
80/2 orná půda o výměře 1915 m² a p.č. 80/3 orná půda o výměře 658 m² vše v k.ú. Svrčov, do 
správy příspěvkové organizace Technické služby města Přerova, se sídlem v Přerově, Na Hrázi 
17, IČ 63701227. 

 

B-2 Dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Přerova – 
výstavba půdní vestavby a prodej 4 bytových jednotek v objektu 
bydlení č.p. 643, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku 
p.č. 60/1 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 
 

1. n e s c h v a l u j e realizaci celkové opravy střešní krytiny objektu bydlení č.p. 643, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov v celkové výši cca 400.000,- 
Kč  

 
2. p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení č. 546/30/3 přijaté na 30. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 5.9.2002, kterým Zastupitelstvo města Přerova 
schválilo záměr města Přerova na převod 4 bytových jednotek v objektu bydlení č.p. 643, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 60 v k.ú. Přerov, Žerotínovo nám. č. 4, 
do vlastnictví stávajících nájemců dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní 
směrnice Městského úřadu v Přerově č. 1/98 v platném znění s realizací odprodeje po dokončení 
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výstavby půdní vestavby do vlastnictví tak, že text „s realizací odprodeje po dokončení výstavby 
půdní vestavby do vlastnictví“ se vypouští.  

 

B-3 1. Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova–pozemků p.č. 4926/7 zast. plocha a nádvoří o výměře 8 m2 - ul. 
Palackého, p.č. 3161/20 zast. Plocha a nádvoří o výměře 417 m2 - ul. 
Kozlovská, oba v k.ú. Přerov do majetku Tepla Přerov, a.s.  

2. Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  
pozemkůp.č.75/15zast. plocha a nádvoří o výměře 240 m2 – ul. 
Kainarova,p.č.1981/23zast.plocha a nádvoří o výměře 343 m2 – ul. 
Jasínkova , p.č. 4293/23 zast. plocha a nádvoří o výměře 445 m2 – ul.  
Sokolská,  p.č. 4160/4  zast. plocha a nádvoří o  výměře  339 m2 - ul. P. 
Jilemnického,  p.č.  5104/5  zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře  6 m2  - 
ul. M. Dlážka,  za nemovité   věci    v   majetku  Tepla Přerov,  a. s. , se  
sídlem Blahoslavova 7, 750 02 Přerov, IČ 2539153 -    
stavbu technického vybavení bez  čp/če  na pozemku  p.č. 4946/3 -  ul. 
Mervartova, stavby garáží bez čp/če na pozemcích p.č. 907/10, p.č. 
907/11,p.č.907/12-ul.Škodova,vše v k.ú. Přerov, s doplatkem rozdílu  
cen směňovaných nemovitostí.  

 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit: 
 
1. Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova – pozemků p.č.  
4926/7 zast. plocha a nádvoří o výměře 8 m2 - ul. Palackého v k.ú. Přerov do majetku Tepla Přerov, 
a.s. IČ: 25391453 za celkovou cenu dle znaleckého posudku. 
   
 
2. Směnu nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  pozemků p.č. 75/15 zast.  
plocha a nádvoří o výměře 240 m2 – ul. Kainarova, p.č. 1981/23 zast. plocha a nádvoří o  
výměře 343 m2 – ul. Jasínkova , p.č. 4293/23 zast. plocha a nádvoří o výměře 445 m2 – ul.  
Sokolská,  p.č. 4160/4  zast. plocha a nádvoří o  výměře  339 m2 - ul. P. Jilemnického,  p.č.         
5104/5  zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře  6 m2  - ul. M. Dlážka, vše v k.ú. Přerov v  
celkové ceně 1.561.790,-Kč (tj. 1.137,50 Kč/m2), za nemovité   věci    v   majetku Tepla Přerov,        
a. s. ,se  sídlem  Blahoslavova 7 , 750 02 Přerov , IČ 2539153 -   stavbu  
technického vybavení bez  čp/če  na pozemku  p.č. 4946/3 -  ul. Mervartova (oceněno bez  
technického vybavení), stavby garáží bez čp/če na pozemcích p.č. 907/10 , p.č. 907/11, p.č.  
907/12 - ul. Škodova, vše  v k.ú. Přerov v celkové ceně 1.414.340,-Kč, s doplatkem  
rozdílu  cen  směňovaných   nemovitostí   ve  výši  147.450,-Kč ,  ve prospěch statutárního města 
Přerova.  
 

B-4 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov . 

Rada  města Přerova po projednání  p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit  úplatný 
převod nemovitých věcí - části pozemku p.č. 4293/1, ost.plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov,  
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví fyzických osob, dle jejich stávajícího 
spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 4293/34 a to následovně: 
 
                       
Vlastnické právo                                                                                                       Podíl 
___________________________________________________________________________ 
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B.J. a  B.J.                                             556/30793                           
 
B.V. MUDr.,                                       378/30793 
 
Ch. L                                      556/30793 
 
Ch. J.                                     761/30973 
 
Ch. R. Ing.,            645/61586 
 
C. J. a C. D.                                    765/30793 
 
Č.J.                                           765/30793 
 
Č.V.                                            645/30793 
 
G. T.  a  G.M. Mgr.,                                      765/30793 
 
H.J.  a H.J.                                               645/30793 
 
H.J. a H.R.                                               765/30793 
 
H.S. Ing. a H.G.                                                   761/30793 
 
H.J.                                                                 80/4399 
 
H.E.                                                                                                                    645/61586 
 
H.J.                                      556/30793 
 
H.Y.                                          80/4399                      
 
H.J. a H.J.                                            80/4399                      
 
J.I.                                          761/30793 
 
J.V.                                                 387/30793 
 
K.B.                                        80/4399                      
 
K.M.                                              556/30793 
 
K.P.  a  K.P.                                                                                                       761/30793 
 
K.V. MUDr. a K.T. MUDr.,                                                                              761/30793                            
 
K.H.                                                556/30793                    
 
K.V. Ing. a K.E.                                      761/30793 
 
K.F.                                       556/30793                    
 
L.J.                                            80/4399                      
 
L.A   a L.P.                                      761/30793 
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L.J.                                                556/30793                    
 
L.V.                                           765/30793 
 
M.P.   a M.L.                           761/30793 
 
M.P.   a M.M.                                     761/30793 
 
M.M.   a M.H.                                              765/30793 
 
M.V. Ing.,            761/30793 
 
M.P. Ing.,            753/30793 
 
M.F. Ing. a M.M.                                     556/30793 
 
M.J.  a M.J.                                      80/4399 
 
M.A.                                     556/30793 
 
O.J.                                  556/30793 
 
P.R.   a P.M.                                  761/30793 
 
P.V.                                           556/30793                        
 
S.J.                                      556/30793                        
 
S.A.   a S.N.                                  556/30793                        
 
Š. M. Ing.,            761/30793 
 
Š.J.                                           761/30793 
 
T.A.                                         391/30793 
 
T.J.   a T.H.                                 761/30793               
 
V.R.                                                                                                                    548/30793 
 
Z.L.                                                                                                                     80/4399 
 
Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení potvrzeného geometrického 
plánu příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku na statutární město Přerov. 
 

B-5 Převod/zřízení věcného břemene na/ nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 503 v k.ú. Penčičky. 

 
Rada města Přerova po projednání  p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova : 
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1. schválit úplatný převod části pozemku p.č. 503 orná půda v k.ú. Penčičky o výměře 91 m2, 
z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů M. a J.S., za kupní cenu 
65,- Kč/m2, 

2. změnit část usnesení č. 318/16/3, bod A-3, odst. 3 ze dne 21.10.2004, kterým schválilo 
úplatný převod části pozemků p.č. 483 a p.č. 503 o výměře celkem 159 m2 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví manželů Č. s tím, že na částech obou převáděných 
pozemků bude zřízeno věcné břemeno práva vstupu a vjezdu ve prospěch vlastníka p.č. 503 a 
věcné břemeno práva vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby inženýrských sítí ve prospěch 
vlastníka pozemku p.č. 498 v k.ú.Penčičky tak, že  text: “ a věcné břemeno práva vstupu a 
vjezdu na pozemek za účelem oprav a údržby inženýrských sítí ve prospěch vlastníka p.č. 498 
v k.ú.Penčičky.“ se zrušuje. 

 

C-1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p. č. 2657/18 a p. č. 2657/19, oba v k. ú. Přerov.   

Rada města Přerova po projednání m ě n í  své usnesení č. 362/11/7/2007 C – 2 z 11. schůze konané 
dne 23. 5. 2007 a současně podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení č. 
106/6/3/2007 C – 1 z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. 6. 2007, jimiž byl 
schválen úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p. č. 2657/18 ostatní plocha o výměře 65 m2 a p. 
č. 2657/19 ostatní plocha o výměře 18 m2, oba v k. ú. Přerov, z majetku České republiky s právem 
hospodaření Státní statek Jeneč, s. p., se sídlem Karlovarská 7, 252 61  Jeneč, IČ: 00016918, do 
majetku statutárního města Přerova, za celkovou cenu 29.050,-- Kč, tj. 350,-- Kč/m2, a to tak, že text  

„za celkovou cenu 29.050,-- Kč, tj. 350,-- Kč/m2“ 

 se nahrazuje textem: 

„za celkovou cenu 42.900,-- Kč, tj. 517,-- Kč/m2“. 
 

C-2 Převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města – úplatný 
převod části pozemku p.č. 4672/1 a p.č. 4695 v k.ú. Přerov. 

Rada města  Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit   úplatný 
převod nemovitých věcí   do majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 4672/1 ostatní 
plocha,  dle geometrického plánu č. 3635-174/2006 označené jako p.č. 4672/12   ostatní  plocha o 
výměře 18 m2  a  p.č 4695 zahrada, dle geometrického plánu č. 3635-174/2006 označené jako p.č. 
4695/2 zahrada  o výměře 3 m2 vše  v k.ú. Přerov, z vlastnictví M.M. a  M.M.  do   vlastnictví 
statutárního města Přerova za   dohodnutou  kupní cenu  7 120,-  Kč,   tj.  cca  339,-Kč/m2. 
 
 

C-3 „Cyklostezka Přerov – Henčlov“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 6. 8. 2007 mezi ČR – Vojenskými lesy a statky 
České republiky, s. p., jako budoucím prodávajícím a statutárním 
městem Přerovem, jako budoucím kupujícím.   

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 6. 8. 2007 mezi ČR -  Vojenskými lesy a 
statky České republiky, s. p., IČ: 00000205, se sídlem Praha 6, Dejvice, Pod Juliskou 1621/5, jako 
budoucím prodávajícím a statutárním městem Přerovem, jako budoucím kupujícím, o úplatném 
převodu pozemku p. č. 6204/6 ostatní plocha o výměře 636 m2 v k. ú. Přerov za kupní cenu ve výši 
152.640,-- Kč (tj. 240,-- Kč/m2), za účelem vybudování stavby „cyklostezky Přerov – Henčlov“.  

Předmětem dodatku č. 1 bude změna výše kupní ceny v souladu s platnými oceňovacími předpisy, a to 
znaleckým posudkem č. 1691-141/2007 ze dne 27. 7. 2007, dle něhož činí cena v místě a čase obvyklá 
za pozemek p. č. 6204/6 v k. ú. Přerov 190.800,-- Kč (tj. 300,-- Kč/m2).  
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C-4 Převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova – 
pozemků dotčených stavbou  místní komunikace na ul. Větrná v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání p o d á v á  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod   

I. pozemků p.č. 101/2, ostatní plocha, o výměře 42 m2, p.č. 135/2, ostatní plocha, o výměře 14 
m2 vše v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví L.D., do vlastnictví statutárního města Přerova, 
za kupní cenu  ve výši 15 013,- Kč tj. cca 268,- Kč/m2. 

 
II.  pozemku p.č. 504/2, ostatní plocha, o výměře 48 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova 

ze spoluvlastnictví J.P. a L.P. (každý ½ spoluvlastnického podílu), do vlastnictví statutárního 
města Přerova, za kupní cenu ve výši 12.867,-Kč tj. cca 268,- Kč/m2 

III.  pozemku p.č. 504/3, ostatní plocha, o výměře 95 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví 
V.S., do vlastnictví statutárního města Přerova, za  kupní cenu ve výši 25 468,- Kč, tj. cca                       
268,- Kč/m2 

IV.  pozemku p.č. 518/2, ostatní plocha, o výměře 46 m2 a p.č. 564/2, ostatní plocha, o výměře       
9 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova,  ze spoluvlastnictví - společného jmění manželů Ing. Z.  a  
I.H. (id. ¼ spoluvlastnického podílu) a I.H.  (id. ¾ spoluvlastnického podílu), do vlastnictví 
statutárního města Přerova, za  kupní cenu ve výši 14 744,- Kč, tj. cca 268,-  Kč/m2. 

V. části pozemku 

1. p.č. 460, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 90 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova 
z vlastnictví L.N. 

2. p.č. 462, zastavění plocha a nádvoří, o výměře cca 60 m2 v k.ú.Újezdec u Přerova 
z vlastnictví I.K.  

3. p.č. 466/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 50 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ze 
spoluvlastnictví - společného jmění manželů L. a RNDr. Z.B. a RNDr. Z.B. ( každý ½ 
spoluvlastnického podílu) 

4. p.č. 468/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 40 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova ze 
společného jmění manželů J. a M.S. 

5. p.č. 470/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 60 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova ze 
společného jmění manželů A. a M.T. 

6. p.č. 478, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 80 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova,  
z vlastnictví J.S. 

7. p.č. 480, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 55 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova 
ze spoluvlastnictví - Ing. P.Š. a A.Š. ( každý ½ spoluvlastnického podílu)  

8. p.č. 482, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 50  m2, v k.ú. Újezdec u Přerova ze 
spoluvlastnictví - společného jmění manželů J. a M.D. a K.D.(každý ½ 
spoluvlastnického podílu)  

9. p.č. 484/5, ostatní plocha, o výměře 58 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova ze spoluvlastnictví - 
společného jmění manželů Z. a K.D. (id. 1/3 spoluvlastnického podílu) K.D. (id. 2/3 
spoluvlastnického podílu),   

do vlastnictví statutárního města Přerova,  za kupní cenu ve výši 268,-  Kč/m2  s tím, že nejprve bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena do 90 dnů ode dne 
vyhotovení geometrického plánu, kterým bude zaměřeno a vyznačeno těleso komunikace a chodníku a 
vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě, nejpozději však do 31.12.2010. 
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D-1 Nájem nebytových prostor v budově na ul. Smetanova 7 pro Českou 
republiku – Probační a mediační službu České republiky 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy na  nájem nebytových 
prostor v 3. nadzemním podlaží budovy č.p. 2015/7, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
na pozemku p.č. 1239, v k.ú. Přerov (ul. Smetanova 7), kanceláří č. 212 o výměře 15,85 m2, č. 213 o 
výměře 15,85 m2 a č. 214 o výměře 28,71 m2 (o celkové výměře 60,41 m2) mezi statutárním městem 
Přerovem jako pronajímatelem a Českou republikou – Probační a mediační službou České republiky, 
se sídlem Praha, Hybernská 18, IČ 70888060. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 
do 31. 12. 2007, nájemné bude činit 165,-Kč/m2/rok, účelem nájmu bude výkon Probační a mediační 
služby. 

 

D-2 Nájem nebytových prostor v budově garáží na ul. Smetanova 7 pro 
Českou republiku – Pozemkový fond České republiky 

 

Rada města Přerova po  projednání s c h v a l u j e  uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – 
garáže č. 4 v budově bez č.p./č.e., příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 1240/1, zast. 
pl. v k.ú. Přerov (ul. Smetanova 7), o výměře 16,67 m2, mezi statutárním městem Přerovem jako 
pronajímatelem a  Českou republikou – Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Praha, Husinecká 
1024/11a, IČ 45797072, jako nájemcem. Nájemné bude činit 13.322,- Kč, tj. ve výši 800,- Kč/m2/rok. 
Účelem nájmu nebytového prostoru bude zajištění garážování osobního automobilu potřebného pro 
činnost nájemce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 

 

D-3 Nájem nemovitých věcí – částí pozemků p. č. 356/2, p. č. 357/2 a p. č. 
862/7, vše v k. ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví ČR – Pozemkového 
fondu České republiky.  

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy na části pozemků p. č. 
356/2 orná půda o výměře 89 m2, p. č. 357/2 orná půda o výměře 64 m2 a p. č. 862/7 orná půda o 
výměře 1.288 m2, vše v k. ú. Újezdec u Přerova mezi statutárním městem Přerovem, jako nájemcem a 
ČR – Pozemkovým fondem České republiky, IČ: 45797072, se sídlem Praha 3, Husinecká 11a, jako 
pronajímatelem. Nájem bude uzavřen do doby převodu těchto částí pozemků z vlastnictví ČR – 
Pozemkového fondu České republiky. Účelem nájmu je provedení trvalého záboru a stavebních prací 
v souvislosti s vybudováním stavby „příjezdní komunikace Přerov – Újezdec“. Výše nájmu za 
uvedené části pozemků bude činit 36.025,-- Kč/rok (tj. 25,-- Kč/m2/rok, celková výměra činí 1.441 
m2).  

 

D-4 Nájem nemovitých věcí v majetku  statutárního města Přerova -  části  
pozemku p.č. 4997 v k.ú. Přerov . 

Rada města Přerova  po projednání s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 
4997, ost. plocha  o výměře  80 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem  jako 
pronajímatelem a manželi Mgr. P. a JUDr. Z.H., jako nájemcem.Nájem bude uzavřen na dobu určitou 
12 měsíců. Výše nájemného bude činit 25,-Kč/m2/rok, tj. celkem 2.000,- Kč/rok. Účel nájmu je 
technické zázemí pro výstavbu rodinného domu. 
 

D-5 Nájem nemovitých věcí v majetku  statutárního města Přerova -  části  
pozemku p.č. 2883/28  v k.ú. Přerov . 

Rada města Přerova po projednání  s c h v a l u j e   uzavření nájemní smlouvy na část konstrukce 
zastřešení  na  pozemku p.č.2883/28 ost. plocha  v k.ú. Přerov o výměře 3 m2, mezi statutárním 
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městem Přerovem  jako pronajímatelem a  Tip Reality s.r.o., se sídlem Kosmákova 42, Přerov, IČ 
62302043 jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše 
nájemného bude činit  2.000,- Kč/m2/rok, tj. celkem 6.000,-Kč/rok . Účelem nájmu je umístění 
středněplošné reklamy. 
 
 

D-6 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 684 v k.ú.Penčičky 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a panem D.Z., jako nájemcem. Předmětem nájmu je část 
pozemku p.č. 684 ost.pl.  o výměře cca 6,5 m2 v k.ú. Penčičky, účel zřízení předzahrádky 
s občerstvením. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Roční nájem činí celkem 487,50 Kč, tj. 75,- Kč/m2. 
 

D-7 Nájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 829                
na pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov (Přerov, Jasínkova 4) 

I.   Rada města Přerova po projednání  

1.   r u š í  část svého usnesení č. 448/14/7/2007 bod A – 3 odstavec 1, kterým schválila záměr 
statutárního města Přerova – nájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 829 
na pozemku p.č. 1981/16, příslušného k místní části Přerov I – Město, v k.ú. Přerov, žadateli 
Josefu Juroškovi, IČ 48728071, místo podnikání Přerov, Jasínkova 4, v rozsahu 56,85 m2 za 
účelem provozování kancelářských prostor a v rozsahu 56,93 m2 za účelem provozování vedlejších 
a skladovacích prostor. 

2.   u k l á d á  odboru právnímu ve spolupráci s odborem majetku města, jeho správy a provozu 
zpracovat podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na nájem nebytových prostor v  objektu 
občanské vybavenosti č.p. 829 na pozemku p.č. 1981/16, příslušného k místní části Přerov I – 
Město, v k.ú. Přerov.  

II. Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření nájemních smluv mezi statutárním 
městem Přerovem, vlastníkem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 829 na 
pozemku p.č. 1981/16, příslušného k místní části Přerov I – Město v k.ú. Přerov, jako 
pronajímatelem, a těmito nájemci:  

1.      Marta Jandová, IČ 43541801, místo podnikání Přerov, Seifertova 18, v rozsahu 46,84 m2 
(hlavní prostory) a 16,98 m2 (vedlejší prostory) za účelem provozování prodejny 
uměleckých řemesel, přičemž výše nájemného činí 30 212,- Kč/rok ; 

2.      Aleš Procházka – ŠELA SPORT, IČ 65913311, místo podnikání Přerov, Jasínkova 2, 
v rozsahu 125,24 m2 (hlavní prostory) a v rozsahu 32,64 m2 (vedlejší prostory) za účelem 
provozování servisu a prodejny jízdních kol a sportovního zboží, přičemž výše nájemného 
činí 151 352,- Kč/rok. 

Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

E-1 Podnájem nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148 příslušném 
k části Přerov I-M ěsto (Městský dům, Kratochvílova 1) 

Rada města Přerova po projednání  

  

I.           s o u h l a s í s přenecháním nebytového prostoru v objektu bydlení č.p. 148 příslušném 
k části Přerov I-Město na pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov o celkové výměře 309,5 m2 
situovaných v I. NP a I.PP objektu do podnájmu pro podnájemce pana Milana Skržka – 



 29 

THE MAGIC SEBASTIAN, s místem podnikání Přerov I-Město, Sokolská 2779/2, IČ: 
65144970, když nájemcem těchto nebytových prostor je společnost IMIT s.r.o.,  se sídlem 
Přerov I-Město, Komenského 4, IČ: 62360540. Účelem podnájmu bude provozování 
koktejlového klubu „Holland klub“. Podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
do 31.8.2015. 

II. s c h v a l u j e  uzavření dohody o budoucím využití nebytových prostor v objektu 
bydlení č.p. 148 příslušném k části Přerov I-Město na pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov o 
celkové výměře 309,5 m2 situovaných v I.NP a I. PP objektu (prostor tzv. „Holland 
klubu“) mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem a  panem Milanem Skržkem – 
THE MAGIC SEBASTIAN, s místem podnikání Přerov I-Město, Sokolská 2779/2, IČ: 
65144970, jako provozovatelem, jejímž obsahem bude závazek statutárního města Přerova 
projednat záměr nájmu předmětných nebytových prostor provozovateli, a to pouze pro 
případ ukončení nájemního vztahu podle nájemní smlouvy ze dne 7.6.2005 mezi 
statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a společností IMIT s.r.o.,  se sídlem 
Přerov I-Město, Komenského 4, IČ: 62360540 jako nájemcem na nájem objektu bydlení 
č.p. 148 příslušného k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 136, vše v k.ú. Přerov,  
před uplynutím sjednané doby nájmu, tj. před 31.8.2015. 

 

F-1 Pověření odboru majetku města komplexním zajištěním investice - 
,,Oprava účelové komunikace Přerov, Žeravice-ulice Pod lesem“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. p o v ě ř u j e  vedoucího odboru majetku města komplexním zajištěním realizace investice 
,,Oprava účelové komunikace Přerov, Žeravice-ulice Pod lesem“ za podmínky finanční 
spoluúčasti Olomouckého kraje. 

 

2. s c h v a l u j e  zaslání výzvy k podání cenové nabídky na realizaci investice „Oprava 
účelové komunikace Přerov, Žeravice-ulice Pod lesem těmto firmám: 

 

IDS Olomouc a.s., Albertova 21, Olomouc 

SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 8, Přerov 

Skanska DS a.s., Bohunická 133/50, Brno 

            Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, Přerov 

   STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 

   SSŽ a.s., Národní třída 10, Praha 

 

3. s c h v a l u j e  komisi pro výběr nejvhodnější  nabídky na realizaci investice „Oprava 
účelové komunikace Přerov, Žeravice-ulice Pod lesem“ ve složení: 

 

      předseda komise :                                   Mgr.Elena Grambličková 

      členové :                                                  Ludmila Tomaníková 

               Čestmír Hlavinka 

                                                                       Ing. Vladimír Čajka   

                          Zdeněk Holas  
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4. u k l á d á   vedoucí finančního odboru zajistit finanční prostředky na předmětnou akci      
ve výši 680 000,- Kč. 

 

G-1 Výpůjčka nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova –  
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 576,  příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 6774/3 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova  po projednání s c h v a l u j e  uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor 
v  objektu k bydlení č.p. 576, příslušnému k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 6774/3 v k.ú. 
Přerov o výměře 920,3 m2  mezi Statutárním městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou 
města Přerova, jako půjčitelem a  Sociálními službami města Přerova, se sídlem Přerov I – Město,      
U Žebračky 18a, IČ: 49558854 jako výpůjčitelem.  
Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude 
provozování domu s pečovatelskou službou. 
 

G-2 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
nebytových prostor: 

1. v objektu občanské vybavenosti č.p.76, příslušného k části obce 
Přerov IV- Kozlovice,  na pozemku p.č. 57 v  k.ú. Kozlovice u 
Přerova. 

2.  v objektu občanské vybavenosti č.p.100, příslušného k části obce 
Přerov XII- Žeravice,  na pozemku p.č. – 60 v  k.ú. Žeravice 

3. v objektu občanské vybavenosti č.p.32, příslušného k části obce 
Přerov VII- Čekyně,  na pozemku p.č. – 104 v  k.ú. Čekyně. 

4. v objektu bydlení č.p.18, příslušného k části obce Přerov XI- 
Vinary,  na pozemku p.č. –  44/1 v  k.ú. Vinary u Přerova. 

5. v objektu bydlení č.p.44, příslušného k části obce Přerov IX- 
Lýsky,  na pozemku p.č. 1 v  k.ú. Lýsky 

6. v objektu bydlení č.p.124, příslušného k části obce Přerov XIII- 
Penčice,  na pozemku p.č. 162 v  k.ú. Penčice. 

7. v objektu bydlení  č.p.35, příslušného k části obce Přerov VIII- 
Henčlov,  na pozemku p.č. 155/1 v  k.ú. Henčlov. 

 
Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření dodatku č. 7  ke smlouvě o výpůjčce  na 
nebytové prostory: 

 
1. v objektu občanské vybavenosti č.p.76, příslušného k části obce Přerov IV- Kozlovice,     

Grymovská 47,  na pozemku p.č. 57 v  k.ú. Kozlovice u Přerova,   

2.  v objektu občanské vybavenosti č.p.100, příslušného k části obce Přerov XII- Žeravice,     Na 
návsi 40, na pozemku p.č. st. 60 v  k.ú. Žeravice, 

3. v objektu občanské vybavenosti č.p.32, příslušného k části obce Přerov VII- Čekyně,  Na červenci 
2, na pozemku p.č. st. 104 v  k.ú. Čekyně, 

4. v objektu bydlení č.p.18, příslušného k části obce Přerov XI- Vinary, Vinařská 5, na pozemku p.č. 
st.  44/1 v  k.ú. Vinary u Přerova, 

5. v objektu bydlení č.p.44, příslušného k části obce Přerov IX- Lýsky, U silnice 18, na pozemku p.č. 
1 v  k.ú. Lýsky, 

6. v objektu bydlení č.p.124, příslušného k části obce Přerov XIII- Penčice,   Rohová 1, na pozemku 
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p.č. 162 v  k.ú. Penčice, 

7. v objektu bydlení  č.p.35, příslušného k části obce Přerov VIII- Henčlov, Zakladatelů 28,  na 
pozemku p.č. 155/1 v  k.ú. Henčlov,  

 
ze dne 31.1.2002 ve znění dodatků č.1 až č.6 uzavřené mezi Městem Přerovem, jako půjčitelem a 
příspěvkovou organizací Městská knihovna v Přerově,  se sídlem  Přerov I-Město,  Žerotínovo nám. 
36, IČ 70887616, jako výpůjčitelem.   

 Dodatek se týká změny v bodu 7, kdy objekt bydlení  č.p.35, příslušný k části obce Přerov VIII- 
Henčlov, Zakladatelů 28,  na pozemku p.č. 155/1 v  k.ú. Henčlov bude  nahrazen za nebytový prostor 
v objektu občanské vybavenosti č.p. 69, příslušném k části obce Přerov- VIII Henčlov na pozemku 
p.č. 165 v k.ú. Henčlov o výměře 80,82 m2 (bývalá jídelna v přízemí). 
 

H-1 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 30/7, p.č. 65/16, p.č. 516/1 
v k.ú. Předmostí. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene 
mezi statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a Dalkií ČR, 
a.s. se sídlem v Ostravě, 28. října 152 , IČ 45193410,  jako oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé. 
Předmětem smlouvy bude  právo zřídit a provozovat  horkovodní přípojku s právem přístupu a 
příjezdu za účelem zajištění provozu, změn nebo odstranění přípojky na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Přerova p.č. 30/7, p.č. 65/16, p.č. 516/1 v k.ú. Předmostí dle geometrického plánu 
č.483-140/2003.     
Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu dle 
znaleckého posudku ve výši  42.760,-Kč. Oprávněný uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy do 
katastru nemovitostí . 
 

H-2 „Cyklostezka Přerov – Henčlov“: I. z řízení věcného břemene na 
nemovitém majetku ve vlastnictví společnosti PRECHEZA a. s., 
pozemcích p.č. 6168/2, p.č. 6196/1, p.č. 6197, p.č. 6198/1, p.č. 6199 a 
pozemcích ve ZE – GP p. č. 6195 a p. č. 6169, vše v k. ú. Přerov, II. 
záměr směny nemovitého majetku se společností PRECHEZA a. s.     

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e   

I.  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, 
přístupu, příjezdu, údržby, oprav a likvidace stavby „cyklostezky Přerov – Henčlov“ mezi 
statutárním městem Přerovem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a společností 
PRECHEZA a. s., IČ: 26872307, se sídlem Přerov, Nábř. Dr. E. Beneše 24, vlastníkem pozemků 
p. č. 6168/2 ostatní plocha o výměře 626 m2, p. č. 6196/1 ostatní plocha o výměře 2.621 m2, p. č. 
6197 ostatní plocha o výměře 524 m2, p. č. 6198/1 ostatní plocha o výměře 296 m2, p. č. 6199 
ostatní plocha o výměře 907 m2 a pozemků ve ZE – GP p. č. 6195 o výměře 4.166 m2 a p. č. 6169 
o výměře 2.453 m2, vše v k. ú. Přerov, jako budoucím povinným z věcného břemene, kdy celková 
výměra pozemků dotčených stavbou cyklostezky činí cca 1.010 m2.    

Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 30ti dnů po odeslání výzvy 
budoucímu povinnému z věcného břemene k uzavření smlouvy, a to spolu s geometrickým 
plánem potvrzeným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše 
uvedeném pozemku a znaleckým posudkem, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za 
zřízení věcného břemene. Tuto výzvu je povinen oprávněný z věcného břemene učinit do 90ti dnů 
ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu „cyklostezka Přerov – Henčlov“. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného 
břemene uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku i správní 
poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí.  
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II.  záměr statutárního města Přerova – směna částí nemovitostí ve vlastnictví společnosti 
PRECHEZA a. s., IČ: 26872307, se sídlem Přerov, Nábř. Dr. E. Beneše 24, a to částí pozemků p. 
č. 6168/2 ostatní plocha o výměře cca 45 m2, p. č. 6196/1 ostatní plocha o výměře cca 280 m2, p. 
č. 6197 ostatní plocha o výměře cca 125 m2, p. č. 6198/1 ostatní plocha o výměře cca 45 m2, p. č. 
6199 ostatní plocha o výměře cca 165 m2 a pozemků ve ZE – GP p. č. 6195 o výměře cca 330 m2 
a p. č. 6169 o výměře cca 20 m2, vše v k. ú. Přerov (tj. části pozemků dotčené stavbou cyklostezky 
Přerov – Henčlov), za část pozemku ve ZE – PK p. č. 1083 o výměře cca 1.400 m2 v k. ú. Přerov 
ve vlastnictví statutárního města Přerova, s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí.  

 

H-3 „Cyklostezka Přerov – Henčlov“ – zřízení věcného břemene na 
nemovitém majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje, zastoupeným 
správcem nemovitostí ve vlastnictví kraje: Správou silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 70960399, se sídlem Olomouc, 
Lipenská 120, pozemku p. č. 2602/4 v k. ú. Troubky nad Bečvou.   

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene práva umístění, provozování, přístupu, příjezdu, údržby, oprav a likvidace stavby 
„cyklostezky Přerov – Henčlov“ mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene a Olomouckým krajem, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc 
– Hodolany, zastoupeným správcem nemovitostí ve vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc, vlastníkem 
pozemku p. č. 2602/4 ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. Troubky nad Bečvou, jako budoucím 
povinným z věcného břemene.  

Budoucí oprávněný z věcného břemene se zavazuje do 3 měsíců od právní moci kolaudačního 
souhlasu na předmětnou stavbu zaslat doporučeným dopisem návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene budoucímu povinnému z věcného břemene a vyzvat jej k uzavření smlouvy, kdy přílohou 
návrhu bude geometrický plán se zaměřením a vyznačením věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno úplatně, formou jednorázové úhrady, dle směrnice budoucího povinného z věcného břemene č. 
01-2006 ke stanovení úhrad nájemného, náhrad za ztížené užívání a za zřízení věcných břemen 
v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací II. a III. tříd ve správě Správy silnic 
Olomouckého kraje, v platném znění ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva o 
zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene uhradí 
náklady na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku i správní poplatek za vklad smlouvy 
do katastru nemovitostí.  

 

I-1 Prodej předmětů ze žlutého kovu po zemřelé J.D. 

Rada města Přerova po projednání s c h v a l u j e  prodej předmětů ze žlutého kovu po zemřelé J.D., 
na základě znaleckého posudku o ocenění movitých věcí prostřednictvím bazarového prodeje . 

Jedná se o: 

• 1 ks prsten ze žlutého kovu 

• 1 ks prsten ze žlutého kovu s červeným očkem 

• 2 ks řetízek ze žlutého kovu 

• 2 ks náušnice ze žlutého kovu s červeným očkem 

• 1 ks přívěsek ze žlutého kovu  

 

 
 
V Přerově dne 23. srpna 2007 
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       Ing. Jiří Lajtoch 
             primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Naděžda Jačková 
       členka Rady města Přerova 


