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 USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 

 

873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  program 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 
 
2. schvaluje Mgr. Dušana Hluzína ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze Rady města 

Přerova 
 

 

874/20/2/2011 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem za období 1. 7. 2011 – 30. 9. 2011 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere 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 
4/2011 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 1. 7. 2011 – 30. 9. 2011 dle 
důvodové zprávy. 

 
2. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 

uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 1. 7. 2011 – 30. 9. 2011 dle 
důvodové zprávy. 

 
 

875/20/2/2011 Vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací 

Rada města Přerova po projednání  bere na vědomí zprávu předloženou tajemníkem MMPr týkající   
se vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací. 
 

 

876/20/2/2011 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy o běžném účtu 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření smlouvy o běžném účtu mezi statutárním 
městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, 
s názvem "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova". 
 

 

877/20/2/2011 Kontrola usnesení - zhodnocování finančních prostředků 

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
statutárního města Přerova za období od 01.07.2011 do 30.09.2011. 
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878/20/2/2011 Změna v personálním obsazení - Redakční rada Přerovských listů 

Rada města Přerova po projednání odvolává z funkce člena  komise Redakční rady Přerovských listů: 
pana Jana Ponížila a pana Romana Pavlíka, a to s účinností k 1.11.2011. 
 

 

879/20/3/2011 Útulek pro zvířata - přijetí daru 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
od paní Alexandry Čadové v celkové výši 600 Kč. 
 

 

880/20/3/2011 Smlouva o přezkoumání hospodaření 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku za rok 2011 mezi Statutárním městem Přerov a firmou H audit, s.r.o.,  Sokolská 
třída 966/22, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25357336 (DIČ CZ25357336). Cena                 
za uvedené služby činí 70.000,-- Kč plus příslušná sazba DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou    
od 1. 11. 2011 do 31. 3. 2012. 
 

 

881/20/3/2011 Rozpočtové opatření č. 14 

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. 
 

 

882/20/4/2011 Kompostárna Přerov-Žeravice 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s pokračováním projektových prací bez ohledu                 
na rozhodnutí o dotaci. 
 

 

883/20/4/2011 Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního 
rozvoje statutárního města Přerova za rok 2010 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí důvodovou zprávu plnění Strategického plánu ekonomického a územního 

rozvoje statutárního města Přerova za rok 2010. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí důvodovou zprávu plnění 

Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova za rok 
2010. 
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3.  ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zveřejnit Zprávu o plnění Strategického 
plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova za rok 2010 na oficiálním 
internetovém prostoru statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 10.11.2011 

 

 

884/20/4/2011 Smlouva PD bytový fond DSmP – IPRM Husova 11,13, Husova 15,17, 
Kojetínská 22, Kojetínská 24, Kojetínská 26 a Kojetínská 28, Přerov - 
dodatek č. 1 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. MMPr-
SML/687/2011 se společností DaF Projekt s.r.o. Ostrava, IČ 259 05 813 se sídlem Hornopolní 131/12, 
702 00 Ostrava. Dodatek č. 1 upřesňuje rozsah projektových prací a upravuje cenu díla na 513 000,- 
Kč bez DPH (615 600,- Kč vč. DPH). 
 

 

885/20/5/2011 Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu na PFB – schválení 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo                       
č. SML/658/2011 uzavřené dne 2.8.2011 na realizaci technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu 
na nábřeží PFB v Přerově se společností PB SCOM s.r.o., B.Němcové 685, 753 01 Hranice,               
IČ 25687097 na úpravu termínu dokončení stavby, z původního termínu 16.10.2011 na nový termín 
do 19.12.2011. 
 

 

886/20/5/2011 Tyršův most, Přerov -  smlouva o zhodnocení silničního majetku  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku 
uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku mezi Statutárním městem 
Přerovem a Správou silnic Olomouckého kraje p.o.“. V rámci stavby bude zhodnocen silniční majetek 
spočívající ve vybudování nové zvýšené konstrukce křižovatky, přechodů pro chodce a cyklisty,        
na komunikaci ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření pro Správu silnic 
Olomouckého kraje číslo II/04724  postavené na pozemcích p.č. 3804/2, 5101/4 a 5112/1 ostatní 
plocha/ silnice o výměře 79, 77 a 3.973 m2  zapsaného na LV č. 13222 pro k.ú. Přerov, obec Přerov. 
 

 

887/20/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - vzájemné bezúplatné převody 
nemovitých věcí s Českou republikou - Úřadem práce České republiky  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – 

bezúplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – budovy č.p. 1721, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 445/1 (Boženy Němcové 10, 
Přerov) a pozemku p.č. 445/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 355 m2, vše v k.ú. 
Přerov, 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – 
bezúplatný převod jiného nebytového prostoru č. 555/5 v budově č.p. 555, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (TGM 16, Přerov) a podílu 
id. 60202/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a pozemcích p.č. 194 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha)              
o výměře 953 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky – Úřadu práce České 
republiky, IČ 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, Praha 2,           
do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 
 

888/20/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 265  zahrada               
v k.ú.Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 265 o výměře 319 m2 

v k.ú. Předmostí 
 
2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem                

a J.S. jako nájemcem, kterou bude ke dni 31.12.2011 ukončen nájemní vztah k části pozemku 
p.č. 265, zahrada, v k.ú. Předmostí  o výměře 319 m2, založený nájemní smlouvou uzavřenou 
mezi pronajímatelem a nájemcem dne 31.5.2004. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 

 

 

889/20/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 424/102  
v objektu bytový dům č.p.  424, příslušném k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem nebytové 
jednotky č. 424/102 v objektu bytový dům č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I - Město,             
na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Č.Drahlovského 3) o celkové výměře 38,3 m2  a vyhlášení 
výběrového řízení na nájem této jednotky za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové 
řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova,  jedenkrát v tisku 
Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení 
uhradí účastnický poplatek ve výši 240,-Kč (cena včetně DPH 20%). 
 

 

890/20/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - části nebytových prostor 
krytu CO na pozemcích p.č. 2883/25, p.č. 2883/1, p.č. 2883/28  vše          
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části  
nebytových prostor krytu CO na pozemcích p.č. 2883/1, ost. pl., ost. komunikace, p.č. 2883/25, ost. 
pl., silnice,  p.č. 2883/28, ost. pl., ost. komunikace, vše v k.ú. Přerov o celkové výměře 311,15 m2 
(bývalý podchod ul. Tř. 17.listopadu). 
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891/20/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 238/19 orná půda        
v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 238/19 o výměře     

181 m2 v k.ú. Předmostí. 
 
2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem                

a L.Š.  jako nájemcem, kterou bude ke dni 31.10.2011 ukončen nájemní vztah k části pozemku 
p.č.  238/19, orná půda, v k.ú.Předmostí  o výměře  181 m2, založený nájemní smlouvou 
uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 2.6.2004. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 

 

892/20/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5318 a p.č. 5319 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5318 zahrada a p.č. 5319 zahrada,         
o výměře 245,50 m2  v k.ú. Přerov. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 
 

 

893/20/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v  majetku 
statutárního města Přerova - části budovy č.p. 2600 postavené             
na pozemku p.č. 5739/3 příslušné k části obce Přerov I-M ěsto 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerov –  části   budovy č.p. 2600, Jižní čvrť II postavené               
na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov, příslušné k části  obce Přerov I-Město, o výměře cca 20 m2, 
(část podkroví a střechy). 
 

 

894/20/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem/úplatný převod nemovité 
věci v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 10        
v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 10, zahrada, o výměře 

cca 122 m2  v k.ú. Čekyně 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod části pozemku p.č. 10, zahrada, o výměře cca 122 m2 v k.ú. Čekyně. 
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895/20/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 805/6 v k.ú. 
Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 
pozemku p.č. 805/6 o výměře 20 m2  v k.ú. Dluhonice. 
 

 

896/20/6/2011 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný  převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1008, p.č. 
1033, p.č. 1034, p.č. 1050,  p.č. 1059 v k.ú. Újezdec u Přerova a  části 
pozemků p.č. 701,  a p.č  749 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 
nemovitých  věcí do vlastnictví statutárního města Přerova , pozemků p.č. 1008, orná půda, o výměře 
4615 m2, p.č. 1033, orná půda, o výměře 3195 m2, p.č. 1034, orná půda, o výměře 1920 m2, p.č. 1050 
orná půda, o výměře 2003 m2, p.č. 1059 orná půda, o výměře 1331 m2  vše v  k.ú. Újezdec u Přerova, 
a pozemku p.č. 701, orná půda, o výměře 1145 m2 a  části pozemku  p.č. 749, orná půda o výměře  cca 
3100 m2  v k.ú. Kozlovice u Přerova. 
 

 

897/20/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - prodloužení nájemní smlouvy 
mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společnosti 
Teplo Přerov a.s. jako nájemcem na nájem nemovitých věcí                 
ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících sportovní areály – 
plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní stadion             
v Přerově  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - prodloužení nájemní 
smlouvy, kterou dne 30.4.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 8.1.2009, 
dodatku č. 3 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, dodatku č. 5 ze dne 26.6.2009, dodatku     
č. 6 ze dne 26.6.2009,  dodatku č. 7 ze dne 26.11.2009 a dodatku č. 8 ze dne 15.11.2010, uzavřely 
statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov, a.s., IČ 25391453, se sídlem 
Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako nájemce na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova, tvořících sportovní areály: 
 
1. plavecký areál v Přerově: 
 
a) pozemky p.č. 4293/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 31 m², p.č. 4307 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 4678 m², p.č. 4316/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře   
1174 m², p.č. 4318 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 110 m², p.č. 4319 (zastavěná 
plocha a nádvoří - zbořeniště) o výměře 824 m², p.č. 4320 (ostatní plocha – manipulační plocha)          
o výměře 684 m², p.č. 4321 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 286 m², p.č. 4322/1 
(ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 193 m², p.č. 4322/2 (ostatní plocha - manipulační 
plocha) o výměře 881 m², p.č. 4323 (zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště) o výměře 79 m², p.č. 
4324 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 672 m², p.č. 4325/1 (ostatní plocha - jiná plocha) 
o výměře 1952 m², p.č. 4326 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 2865 m², p.č. 4327 (ostatní plocha 
- manipulační plocha) o výměře 556 m², p.č. 4344/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 212 m², 
p.č. 4344/3 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha) o výměře 368 m², vše v k.ú. Přerov, 
 
b) budovy včetně součástí a příslušenství: 
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 - stavba občanského vybavení č.p. 852, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená                    
na pozemcích p.č. 4307 a p.č. 4344/2 v k.ú. Přerov (krytý bazén), včetně bezbariérového vstupu, 
- stavba občanského vybavení bez čp/če postavená na pozemcích p.č. 4319 a p.č. 4320 v k.ú. Přerov 
(šatny + pokladna), která není dosud evidována v katastru nemovitostí, 
- stavba občanského vybavení bez čp/če postavená na pozemku p.č. 4327 v k.ú. Přerov (restaurace), 
která není dosud evidována v katastru nemovitostí, 
- stavba technického vybavení bez čp/če postavená na pozemcích p.č. 4327 a p.č. 4324 a p.č. 5099/1    
v k.ú. Přerov (technické zařízení restaurace), která není dosud evidována v katastru nemovitostí, 
 
2. koupaliště v Penčicích: 
 
a) pozemky p.č. 212/3 (trvalý travní porost) o výměře 590 m², p.č. 212/4 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 15 m², p.č. 212/5 (trvalý travní porost) o výměře 372 m², p.č. 212/6 (zastavěná plocha           
a nádvoří) o výměře 47 m², p.č. 213/3 (trvalý travní porost) o výměře 225 m², p.č. 213/4 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 53 m², p.č. 215/3 (trvalý travní porost) o výměře 1229 m², p.č. 216/1 
(ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 8270 m², p.č. 216/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře   
392 m², p.č. 216/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 153 m², pozemky p.č. 217 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 87 m², vše v k.ú. Penčičky,  
 
b) budovy a stavby včetně součástí a příslušenství: 
- stavba občanského vybavení  č.p. 96, příslušná k části obce Přerov XIII-Penčice, postavená              

na pozemcích p.č 212/6, p.č. 213/4, p.č. 214/4 a p.č. 216/3 v k.ú. Penčičky, 
- stavba technického vybavení bez čp/če postavená na pozemku p.č. 212/4 v k.ú. Penčičky, 
- stavba technického vybavení bez čp/če postavená na pozemku p.č. 217 v k.ú. Penčičky, 
- stavba vodní nádrže na pozemku p.č. 216/1 v k.ú. Penčičky, která není předmětem evidence              
v katastru nemovitostí, 
  
3. zimní stadion v Přerově: 
 
a) pozemek p.č. 5307/208 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1192 m² v k.ú. Přerov  
 
b) budovy a stavby včetně součástí  a příslušenství:  
- jiná stavba č.p. 2885, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemku p.č. 5307/108      

v k.ú. Přerov (zimní stadion), 
- stavba občanského vybavení bez čp/če postavená na pozemcích p.č. 5307/208, p.č. 52307/228 a p.č. 

5307/229 v k.ú. Přerov (šatny, hotel, restaurace), 
- stavba technického vybavení bez čp/če postavená na pozemku p.č. 5307/109 v k.ú. Přerov, 
- stavba technického vybavení bez čp/če postavená na pozemku p.č. 5307/110 v k.ú. Přerov, 
- garáž bez čp/če postavená na pozemku p.č. 5307/220 v k.ú. Přerov, 
- stavba ocelové haly na pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, která není předmětem evidence v katastru 

nemovitostí. 
 

 

898/20/6/2011 1. Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 
pozemků p.č. 5290/84, p.č. 5290/85, p.č. 5290/86, p.č. 5290/91, p.č. 
5290/93, částí p.č. 5290/94, p.č. 5611/7, p.č. 5611/9 a p.č. 5611/10, vše v 
k.ú. Přerov za části pozemků p.č. 5290/1 a p.č. 5290/97 a pozemky p.,č. 
5025/5 a p.č. 5296/2 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                          
2. Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod částí 
pozemku p.č. 5290/1, p.č. 5290/95, p.č. 5290/96,  p.č. 5290/97, p.č. 
5290/99, p.č. 5290/100, p.č. 5611/2, p.č. 5611/25 p.č. 5611/26, vše v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                           

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
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1. schválit záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků p.č. 5290/84, zastavěná plocha     

a nádvoří, o výměře 242 m2, p.č. 5290/85, ostatní plocha, o výměře 172 m2, p.č. 5290/86, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 114 m2, p.č. 5290/91, zastavěná plocha a nádvoří,           
o výměře 108 m2, p.č. 5290/93, ostatní plocha, o výměře 336 m2, částí p.č. 5290/94, ostatní 
plocha, o celkové výměře 328 m2, p.č. 5611/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2,  
p.č. 5611/9, ostatní plocha, o výměře 134 m2, p.č. 5611/10, ostatní plocha, o výměře 192 m2, 
vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za části pozemků 5290/1, ostatní 
plocha, o výměře cca 927 m2, p.č. 5290/97, ostatní plocha, o výměře cca 210 m2, pozemek p.č. 
5025/5, ostatní plocha, o výměře 296 m2 a pozemek p.č. 5296/2, ostatní plocha, o výměře    
343 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví AVEZO Plus a.s., se sídlem Brno, Kroftova 1,           
IČ: 27757803. 

 
2. schválit záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod částí pozemků p.č. 5290/1, 

ostatní plocha, o výměře cca 2175 m2, p.č. 5290/95, ostatní plocha, o výměře cca 197 m2, p.č. 
5290/96, ostatní plocha, o výměře cca 1 m2, p.č. 5290/97, ostatní plocha, o výměře cca 1191 
m2,  p.č. 5290/99, ostatní plocha, o výměře cca 1396 m2, p.č. 5290/100, ostatní plocha, o 
výměře cca 9349 m2, p.č. 5611/2, ostatní plocha, o výměře 568 m2, p.č. 5611/25, ostatní 
plocha, o výměře cca 348 m2, p.č. 5611/26, ostatní plocha o výměře 1143 m2 vše v k.ú. Přerov 
z vlastnictví AVEZO Plus a.s., se sídlem Brno, Kroftova 1, IČ: 27757803 do vlastnictví 
statutárního města Přerova. 

 
 

899/20/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - části nebytových prostor     
v objektu občanské vybavenosti č.p. 387,  příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 2152/2 a p.č. 2152/3, v k.ú. Přerov 
(Čechova 43) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
nebytových prostor (místnosti č. 028)  o výměře  9 m2 v 1. PP v objektu občanské vybavenosti č.p. 
387, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 2152/2 a p.č. 2152/3, v k.ú. Přerov, 
(Čechova 43). 
 

 

900/20/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovité věci – pozemku 
p.č. 403 v k.ú. Předmostí za movitou věc – sochu Mamutík TOM           
na pozemku p.č. 428/5 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova –  směnu nemovité věci  - pozemku p.č. 403, zahrada, o výměře 24979 m2 
v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví statutárního města Přerova, za movitou věc – sochu Mamutík TOM    
na pozemku p.č. 428/5 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví občanského sdružení Predmostenzis o.s., se 
sídlem Přerov-Předmostí, Hranická 14, IČ: 66743885. 
 

 

901/20/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků pod 
stavbami ve  vlastnictví nebo spoluvlastnictví Stavebního bytového 
družstva Přerov - změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení Zastupitelstva města Přerova    
č. 956/29/4/2010 přijaté na 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 12. dubna 
2010. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to pozemků 
 
 

  parcelní číslo druh výměra katastrální území 
1. 6703/1 zast.pl. a nádvoří 681 m² Přerov 
2. 6703/6 zast.pl. a nádvoří 208 m² Přerov 

3. 6705/4 zast.pl. a nádvoří 52 m² Přerov 
4. st.902 zast.pl. a nádvoří 1329 m² Předmostí 
5. 1019/2 zast.pl. a nádvoří 412 m² Přerov 

6. 1019/5 zast.pl. a nádvoří 408 m² Přerov 
7. 1032/12 zast.pl. a nádvoří 73 m² Přerov 
8. 2578/2 zast.pl. a nádvoří 1001 m² Přerov 

9. 5196/9 zast.pl. a nádvoří 469 m² Přerov 
10. 5198/59 zast.pl. a nádvoří 181 m² Přerov 
11. 5198/60 zast.pl. a nádvoří 179 m² Přerov 

12. 5198/61 zast.pl. a nádvoří 181 m² Přerov 
13. 2487/39 zast.pl. a nádvoří 441 m² Přerov 
14. 5207/47 zast.pl. a nádvoří 34 m² Přerov 

15. 5207/49 zast.pl. a nádvoří 127 m² Přerov 
16. 5176/20 zast.pl. a nádvoří 17 m² Přerov 
17. 5176/22 zast.pl. a nádvoří 8 m² Přerov 

18. 5307/254 zast.pl. a nádvoří 9 m² Přerov 
19. 5307/129 zast.pl. a nádvoří 193 m² Přerov 
20. 5307/136 zast.pl. a nádvoří 647 m² Přerov 
21. 5307/241 zast.pl. a nádvoří 93 m² Přerov 

22. 4394/10 zast.pl. a nádvoří 474 m² Přerov 
23. 4394/12 zast.pl. a nádvoří 181 m² Přerov 
24. 4394/13 zast.pl. a nádvoří 182 m² Přerov 

25. 4394/14 zast.pl. a nádvoří 185 m² Přerov 
26. 4394/15 zast.pl. a nádvoří 473 m² Přerov 
27. 4394/28 zast.pl. a nádvoří 375 m² Přerov 

28. 4394/40 zast.pl. a nádvoří 485 m² Přerov 
29. 4394/50 zast.pl. a nádvoří 376 m² Přerov 
30. 4394/52 zast.pl. a nádvoří 378 m² Přerov 

31. 5104/2 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 
32. 5104/3 zast.pl. a nádvoří 279 m² Přerov 
33. 5104/4 zast.pl. a nádvoří 349 m² Přerov 

34. 4672/9 zast.pl. a nádvoří 381 m² Přerov 
35. 6786/2 zast.pl. a nádvoří 999 m² Přerov 
36. 3686/2 zast.pl. a nádvoří 373 m² Přerov 

37. 3686/3 zast.pl. a nádvoří 483 m² Přerov 
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38. 3642/2 zast.pl. a nádvoří 374 m² Přerov 

39. 3619/3 zast.pl. a nádvoří 482 m² Přerov 
40. 4293/22 zast.pl. a nádvoří 368 m² Přerov 
41. 4293/19 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 

42. 4293/20 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 
43. 4293/21 zast.pl. a nádvoří 370 m² Přerov 
44. 4293/18 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 

45. 4927/2 zast.pl. a nádvoří 1 m² Přerov 
46. 480/1 zast.pl. a nádvoří 1.138 m² Přerov 
47. 560 zast.pl. a nádvoří 206 m² Přerov 

48. 561 zast.pl. a nádvoří 259 m² Přerov 
49. 562/1 zast.pl. a nádvoří 176 m² Přerov 
50. 562/2 zast.pl. a nádvoří 2 m² Přerov 

51. 552/2 zast.pl. a nádvoří 257 m² Přerov 
52. 75/30 zast.pl. a nádvoří 21 m² Přerov 
53. 75/29 zast.pl. a nádvoří 21 m² Přerov 

54. 75/28 zast.pl. a nádvoří 12 m² Přerov 
55. 99 zast.pl. a nádvoří 184 m² Přerov 
56. 1278 zast.pl. a nádvoří 603 m² Přerov 

57. 2159 zast.pl. a nádvoří 321 m² Přerov 
58. 199/1 zast.pl. a nádvoří 388 m² Přerov 
59. 646/1 zast.pl. a nádvoří 376 m² Přerov 

60. 3111/1 zast.pl. a nádvoří 1.218 m² Přerov 
61. 3114/2 zast.pl. a nádvoří 350 m² Přerov 
62. 3346/3 zast.pl. a nádvoří 204 m² Přerov 

63. 3346/4 zast.pl. a nádvoří 742 m² Přerov 
64. 2790/8 zast.pl. a nádvoří 270 m² Přerov 
65. 2790/7 zast.pl. a nádvoří 267 m² Přerov 

66. 1032/7 zast.pl. a nádvoří 249 m² Přerov 
67. 4394/51 zast.pl. a nádvoří 375 m² Přerov 
68. 648/1 ostatní plocha 301 m² Přerov 
69. 648/2 zast.pl. a nádvoří 60 m² Přerov 

70. 2645/2 zast.pl. a nádvoří 387 m² Přerov 
71. 2645/7 zast.pl. a nádvoří 424 m² Přerov 
72. 5327/1 zast.pl. a nádvoří 279 m² Přerov 

73. 5747/5 zast.pl. a nádvoří 267 m² Přerov 
74. 5747/6 zast.pl. a nádvoří 160 m² Přerov 
75. 5747/7 zast.pl. a nádvoří 327 m² Přerov 

76. 5747/8 zast.pl. a nádvoří 332 m² Přerov 
77. 6577/120 zast.pl. a nádvoří 254 m² Přerov 
78. 6577/121 zast.pl. a nádvoří 325 m² Přerov 
 
 
a zároveň vyhlásit výběrové řízení na úplatný převod výše uvedených pozemků za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě. 
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 Výběrové řízení bude zveřejněno na úřední desce Magistrátu města Přerova a na internetových 
stránkách  statutárního města Přerova po dobu devíti kalendářních týdnů. 
 Výběrové řízení bude dále ve výše uvedené době zveřejněno dvakrát  v Přerovských listech, 
třikrát v Hospodářských novinách – příloha Reality a bydlení a třikrát v časopise  Real City – střední 
Morava. Jako doplňující informace bude při každém zveřejnění tohoto výběrového řízení uvedeno,     
že se jedná o převod pozemků pod stavbami bytových domů ve vlastnictví třetích osob. 
 

 

902/20/6/2011 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 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 542/3, 

ostatní plocha, ostatní komunikace,  o výměře 93 m2 v k.ú. Přerov,  ze spoluvlastnictví  Mgr. 
Š.H. a  Ing. V.H.  (každý k id 1/2 spoluvlastnického podílu), do vlastnictví statutárního města 
Přerova   za dohodnutou kupní cenu stanovenou ve znaleckém posudku č. 788/11 znalce Ing. 
Jiřího Pavelky, která činí 76 362,11 Kč (tj. 821,09 Kč/m2) za podmínky zajištění finančního 
krytí. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  spoluvlastnického 

podílu id. 329/15263 k pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha a  nádvoří,  o výměře 48 m2        
v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví Š.Ch.  k id. ¼ spoluvlastnického podílu, M.P.  k id ¼ 
spoluvlastnického  podílu, A.V.  k  id ¼ spoluvlastnického podílu, M.V.  k id ¼ 
spoluvlastnického podílu,  do vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou  kupní 
cenu ve výši 1106,-Kč  (za spoluvlastnický podíl statutárního města Přerova)                             
a spoluvlastnického podílu id. 329/15263 k  pozemku p.č. 528/2, zastavěná plocha a nádvoří     
o výměře  380 m2 v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví  Mgr. Š.H.  a  Ing. V.H., každý k id 1/2 
spoluvlastnického podílu, do vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu  
12 287,- Kč,-  (za spoluvlastnický podíl statutárního města Přerova). Převod bude hrazen z 
finančních prostředků společenství vlastníků jednotek. 

 
 

903/20/6/2011 Nájem garážového stání č. 2 v polyfunkčním bytovém domě č.p.  3119,  
č.o.  8, 10, 12, 12a,  příslušném k části obce Přerov I - Město,                
na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 2             
o výměře 12,50 m2, situované v 1. PP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, č.o. 8, 10, 12, 12a  
(nábř.PFB), příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov mezi 
statutárním městem Přerovem a Bytovým družstvem Přerov, se sídlem Přerov I - Město, nábř. PFB 
3119/10, IČ 26789388, jako pronajímateli a M.K., jako nájemcem. Účelem nájmu bude parkování 
automobilu nájemce.  Nájem bude uzavřen na dobu určitou, do 30.11.2024. Nájemné (cena nájmu) za 
užívání garážového stání po dobu nájemního vztahu činí 199.000,-Kč. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 30.11.2011 
 

 

904/20/6/2011 Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí                   
ve vlastnictví statutárního města Přerova a dodatek č. 3 ke smlouvě      
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o výpůjčce nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, 
dodatku č. 2 ze dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010    
a dodatku č. 5 ze dne 8.4.2011, uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel                    
a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, 
Na hrázi 3165/17, jako nájemce, kterým se z předmětu nájmu vypouští zpětně ke dni 
19.9.2011 garáž bez čp/če postavená na pozemku p.č. 6577/123, pozemky p.č. 6577/1 (ostatní 
plocha – manipulační plocha) o výměře 7719 m2, p.č. 6577/119 (ostatní plocha – jiná plocha) 
o výměře 19 m2, p.č. 6577/177 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 387 m2, p.č. 6577/183 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 87 m2, p.č. 6577/268 (ostatní plocha – manipulační 
plocha) o výměře 47 m2, p.č. 6577/269 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře      
1263 m2 a p.č. 6577/270 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 123 m2, vše v k.ú. 
Přerov, a budova č.p. 9, postavená na pozemku p.č. St.19 (zastavěná plocha a nádvoří)             
o výměře 1080 m2 v k.ú. Svrčov, včetně příslušenství (stodola a chlévy).  

 
Dodatkem č. 6 se mění výše nájemného tak, že namísto původní výše 4.621.624,11 Kč/rok 
navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, bude nájemné činit 3.786.348,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem dodatku č. 
6 bude závazek pronajímatele vrátit nájemci přeplatek nájemného za dobu od 19.9.2011 do 31.10.2011 
ve výši 98.402,39 Kč navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani             
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
  
Dodatkem č. 6 se mění zpětně ke dni 8.4.2011 výše ceny (koeficientu) 1 parkovacího stání na den        
z placeného nájemného dle čl. IV odst. 9 písm. a) smlouvy z částky 5,53 Kč na částku 14,55 Kč a výše 
ceny (koeficientu) 1 parkovacího stání na hodinu z placeného nájemného dle čl. IV odst. 9 písm. b) 
smlouvy z částky 0,553 Kč na částku 1,455 Kč. Dodatkem č. 6 se dále doplňuje čl. IV nájemní 
smlouvy o odst. 13: 
 
(13) Smluvní strany se zavazují, že při takových změnách smlouvy, které budou mít za následek změnu 
výše ceny (koeficientu) 1 parkovacího stání na den z placeného nájemného dle čl. IV odst. 9 písm. a) 
smlouvy nebo výše ceny (koeficientu) 1 parkovacího stání na hodinu z placeného nájemného dle čl. IV 
odst. 9 písm. b) smlouvy (tj. při změně celkové výše nájemného za nájem parkovacích stání a změně 
počtu parkovacích stání jako předmětu nájmu), uzavřou nejpozději do 60 dnů od těchto změn dodatek 
ke smlouvě, kterým bude upravena výše těchto cen (koeficientů) dle platného znění smlouvy, a to se 
zpětnou účinností ode dne, kdy k těmto změnám smlouvy došlo.  
 
V jiném se nájemní smlouva ze dne 1.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, dodatku č. 2     
ze dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010 a dodatku č. 5 ze dne 
8.4.2011, nemění. 
 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009           
a dodatku č. 2 ze dne 30.9.2010, uzavřely statutární město Přerov jako půjčitel a společnost 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 
3165/17, jako vypůjčitel, kterým se z předmětu výpůjčky vypouští zpětně ke dni 19.9.2011 
pozemky p.č. 6577/123 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 728 m2 v k.ú. Přerov a p.č. 
St.19 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1080 m2 v k.ú. Svrčov. V jiném se smlouva       
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o výpůjčce ze dne 1.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009 a dodatku č. 2 ze dne 
30.9.2010, nemění. 

 
 

905/20/6/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –   
pozemky  p.č. 345/9 zahrada, p.č. 345/13, zahrada, p.č. 345/14 zahrada, 
p.č. 345/15 zahrada, p.č. 345/19,  orná půda, p.č. 345/20, orná půda,      
v k.ú.  Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vrácení nájemného za rok 2010 za nájem pozemků p.č. 
345/9  zahrada o výměře  993 m2,  p.č. 345/13, zahrada, o výměře 1962 m2, p.č. 345/14, zahrada,         
o výměře 1000 m2, p.č. 345/15, zahrada ,o výměře 979 m2, p.č. 345/19, orná půda, o výměře 977 m2, 
p.č. 345/20, orná půda, o výměře 1166 m2, v k.ú.  Dluhonice  ve výši  7 078,- Kč Územnímu 
sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, IČ 00433969, se sídlem Přerov I-Město, 
Havlíčkova 1286/29, které je dané nájemné povinné hradit na základě  nájemní smlouvy ze dne 
5.8.1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001 a dodatku č. 2 ze dne 22.12.2003. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 
 

 

906/20/6/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města  Přerova – 
koeficient Rady města Přerova - Kmr pro rok 2012 ve smyslu 
vnitřního předpisu č.7/09 

Rada města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu čl. X odst.1 vnitřního předpisu č.7/09  - 
Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města 
Přerova o majetkoprávních úkonech, koeficient Rady města Přerova pro r.2012 ve výši  Kmr=1,0. 
 

 

907/20/6/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 1573, Velké 
Novosady 13, příslušného k  části obce  Přerov I-M ěsto,  na pozemku  
p.č. 740/2 v k.ú. Přerov (Ubytovna Chemik)                                                                                                                                                                                                                                            

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy a smlouvy           
o výpůjčce uzavřené dne 21.3.2011 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem                   
a půjčitelem) a F.K.  (jako nájemcem  a výpůjčitelem) na nájem  budovy č.p. 1573, příslušné k části 
obce Přerov I. - Město na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov a jejího vybavení a výpůjčku pozemku p.č. 
740/2 v k.ú. Přerov.  
Dodatkem se smlouva doplňuje o čl. IX v tomto znění: 
1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vzhledem k plánované rekonstrukci předmětné 

budovy, kterou bude na svůj náklad provádět nájemce, budou nájemci na nájemné započteny 
náklady  na plánovanou rekonstrukci (DPH nebude předmětem započtení), a to tak,                
že nájemné za předmětnou budovu bude po dobu trvání dvacetidevíti kalendářních měsíců 
bezprostředně následujících po březnu 2012 (tj. duben 2012 – srpen 2014) činit 1.000,- Kč 
měsíčně, navýšených o DPH v platné sazbě. Celková výše nájemného (nájemné                      
za předmětnou budovu a vybavení), kterou bude nájemce po dobu trvání dvaceti devíti 
kalendářních měsíců, bezprostředně následujících po březnu 2012 (tj. duben 2012 – srpen 
2014) hradit za užívání předmětné budovy a vybavení dle této nájemní smlouvy bude činit 
částku ve výši 2.402,70 Kč, která bude navýšena o DPH v platné sazbě. Úhrada bude 
prováděna v režimu dle článku V. odst. 2 smlouvy.  
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 Smluvní strany se výslovně dohodly, že od prvního dne třicátého měsíce bezprostředně 
následujícího po březnu 2012 (tj. září 2014), bude nájemce hradit nájemné za předmětnou budovu        
a celkové nájemné ve výši dle článku V. odst. 1 smlouvy. 
 
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nájemce nejpozději do 31. 12. 2012 provede 

rekonstrukci předmětné budovy v předpokládané hodnotě ve výši 1.453.400,- Kč,  bez DPH,   
a to tím že provede 

• kompletní výměnu všech oken vč. parapetů (pronajímatel nájemci započte na nájem pouze 
částku v max. výši 1.257.600,- Kč, bez DPH) 

• opravu, utěsnění a nátěr fasády – (pronajímatel nájemci započte na nájem pouze částku v max. 
výši 195.800,- Kč, bez DPH) 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nájemce nejpozději do 1.3.2013 pronajímateli účetními 
doklady jednoznačně prokáže výši skutečně vynaložených prostředků na rekonstrukci předmětné 
budovy dle předchozí věty.  
 
3. Pokud nájemce prokáže skutečně vynaložené prostředky dle odst. 2 tohoto článku, přesahující 

částku 1.435.094,- Kč, tak mu bude rozdíl mezi skutečně vynaloženými prostředky (max. do 
výše 1.453.400,- Kč, bez DPH) a částkou 1.435.094,- Kč započten na nájemném za měsíc září 
2014. 

 
4. Pokud nájemce neprovede rekonstrukci předmětné budovy ani z části,  nebo nedoloží 

pronajímateli výši skutečně vynaložených prostředků na rekonstrukci předmětné budovy, nebo 
její části  dle odst. 2 tohoto článku, je povinen hradit ode dne 1.5.2013 nájemné za nájem 
předmětné budovy ve výši dle čl. V. odst. 1 této smlouvy a zároveň je povinen do 30.8.2013 
uhradit pronajímateli rozdíl mezi skutečně uhrazeným nájemným (dle odst. 1 tohoto článku) 
za předmětnou budovu a nájemným stanoveným v článku V. odst. 1 smlouvy, a to za období 
od 1.4.2012 do 30.4.2011. 

 
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že v případě, že  
• nájemce provede pouze část rekonstrukce dle odst. 2 a doloží skutečně vynaložené náklady    

na její provedení, 
• nebo jednoznačně prokáže účetními doklady výši pouze části provedené rekonstrukce,  
• nebo prokáže účetními doklady výši skutečně vynaložených prostředků na celou rekonstrukci 
dle odst. 2  v částce nižší, než je předpokládaná hodnota rekonstrukce dle odst. 2 tohoto článku, 
nejpozději do 30.4.2013 uzavřou dohodu, kterou stanoví způsob vypořádání svých práv tak,               
aby pronajímatel započetl nájemci na nájemném pouze částku, odpovídající skutečně vynaloženým       
a prokázaným nákladům na rekonstrukci předmětné budovy dle odst. 2 tohoto článku. 
 
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud nedojde k narovnání dle předchozího odstavce, 

tak je nájemce povinen od 1.5.2013 hradit nájemné ve výši dle článku V odst. 1 této smlouvy  
a na rozdíl mezi částkou odpovídající částce započítávané na nájemném dle odst. 1. tohoto 
článku (29 měsíců x 49.486,- Kč = 1.435.094,- Kč) a částkou odpovídající vynaloženým 
nákladům nájemce na rekonstrukci předmětné budovy, nebo její části dle odst. 2, které byly 
doloženy dle odst. 2 se pohlíží jako na bezdůvodné obohacení nájemce na úkor pronajímatele. 

 
 

908/20/6/2011 Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem 
Přerov jako půjčitelem a Tenisovým klubem Precolor Přerov jako 
vypůjčitelem 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5  ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 
dne 17.4.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.11.2003, dodatku č. 2 ze dne 27.11.2009, dodatku č.3 
ze dne 11.12.2009, dodatku č. 4 ze dne 27.9.2011 mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem 
na straně jedné a Tenisovým klubem Precolor Přerov, se sídlem Přerov, U Tenisu 16, IČ 14617200 
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jako vypůjčitelem na straně druhé, kterým se z předmětu výpůjčky vyjímá část pozemku p.č. 3343/1, 
trvalý travní porost o výměře 270 m2 v k.ú. Přerov. Ostatní ujednání smlouvy o výpůjčce se nemění. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 1.12.2011 
 

 

909/20/6/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova  pozemku p.č. 2578/1  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  mezi 
statutárním městem Přerov jako povinným z věcného břemene na straně jedné a společnosti  ČEZ 
Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, jako oprávněným  z věcného břemene 
na straně druhé, odpovídajícího  právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové 
vedení nízkého napětí a s tím spojeném  omezení, spočívajícím v povinnosti strpět a umožnit  
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  kabelového vedení nízkého 
napětí  k tíži pozemku p.č. 2578/1,  ost. plocha, ostatní komunikace, v k.ú.  Přerov. 
Rozsah věcného  břemene  je  vyznačen v geometrickém plánu č.  5265-63/2010 pro k.ú. Přerov  
vyhotoveném  firmou  Jiří Spáčil GEODETS, Přerov. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu 
neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je  stanovena  ve výši  90,- Kč na základě 
znaleckého posudku č. 6153/133/2011 znalce  Ing. Zdeňka Havránka a navýšena o příslušnou sazbu 
DPH. Oprávněný  uhradí náklady na správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene 
do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.11.2011 
 

 

910/20/6/2011 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 5056/1, p.č. 5062, p.č. 
5452, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, 
včetně ochranného pásma a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy              
a plynovodních přípojek  k tíži pozemků p.č. 5056/1, ost. plocha, p.č. 5062, ost. plocha, p.č. 5452, 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. 
        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. 
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        Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 15.11.2011 
 

 

911/20/6/2011 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 5055, p.č. 5062, p.č. 
1517/2, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, 
včetně ochranného pásma a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy               
a plynovodních přípojek k tíži pozemků p.č. 5055, ost. plocha, p.č. 5062, ost. plocha, p.č. 1517/2, 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. 
        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: 15.11.2011 
 

 

912/20/6/2011 Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 30/1, v majetku  
statutárního města Přerova, v k.ú. Předmostí   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé, odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové zemní 
vedení VN k tíži pozemku p.č. 30/1, ost. plocha, v k.ú. Předmostí, který je v majetku statutárního 
města Přerova a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení VN,         
v rozsahu dle geometrického plánu č.1052-441/2011. Smlouva o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena na dobu neurčitou za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.910,-Kč, navýšenou                   
o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí  správní poplatek  za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí. 



 17 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 15.11.2011 
 

 

913/20/6/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova pozemku p.č. 1003/2,  a  p.č. 1003/3, v k.ú.  Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat  kabelové vedení NN včetně ochranného pásma     
a s tím spojeným omezením, spočívajícím  v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu oprávněnému     
a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tuto zatíženou  nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  kabelového vedení, k tíži pozemku p.č. 
1003/2 a p.č. 1003/3 v k.ú.  Újezdec Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,  a.s.,         
se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.  
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně  jedné a společností  ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02,    
IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-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, navýšená o příslušnou sazbu DPH. 
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.12.2011 
 

 

914/20/6/2011 Zřízení věcného břemene k nemovitému  majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 633/11 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat na dotčené nemovitosti, jímž dojde k zajištění 
strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti, včetně 
ochranného pásma a s tím spojeném omezení, spočívajícím 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 vedení z vysokého napětí      
k tíži pozemku p.č.  633/11, zahrada  v k.ú. Předmostí, 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 
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břemene  na výše uvedeném pozemku  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: 28.2.2012 
 

 

915/20/6/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - na částech pozemků p.č. 639/1 a p.č. 301/3 oba v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové  vedení NN v rámci stavby „Přerov-
Henčlov, H., rozšíření NNk“, včetně ochranného pásma a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  v 
povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup     a příjezd na 
zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemků p.č.  301/3, ostatní plocha, a  p.č. 639/1, ostatní 
plocha, oba  k.ú. Henčlov a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, 
Teplická 8, IČ: 24729035. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
         Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí          
o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím  povinným z věcného 
břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 8,                  
IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
         Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán 
potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše 
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. 
 

 

916/20/6/2011 Bezúplatný  převod movitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – 3 ks informačních tabulí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod movitých  věcí   1 ks informační 
tabule na pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí, 1 ks informační tabule na  pozemku p.č. 6868/1 a 1 ks 
informační tabule na p.č. 5116/1 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví obce Těšetice do vlastnictví 
statutárního města Přerova. 
 

 

917/20/7/2011 Úprava platu ředitele základní školy   

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 11. 2011 přiznání osobního příplatku 
řediteli Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 panu Mgr. Martinu Černému v rozsahu uvedeném         
v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 
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Termín: 31.10.2011 
 

 

918/20/7/2011 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem   

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

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 15.11.2011 
 

 

919/20/7/2011 Smlouva o výpůjčce výpočetní techniky pro Pedagogicko-
psychologickou poradnu Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem 
Přerovem jako půjčitelem a Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouckého kraje, pracoviště 
Přerov, se sídlem bří Hovůrkových 2750/17, 750 02 Přerov I-Město, IČ 60338911, jako vypůjčitelem. 
Předmětem výpůjčky bude Notebook Dell Vostro 3550 včetně operačního systému Windows 7 
Professional a brašny, dále SW-Office home and business 2010 CZ PKC a multifunkční duplexní 
tiskárna – HP Officejet 6500A Plus. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 3 let s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, účelem výpůjčky bude využívání předmětu výpůjčky v rámci realizace projektu 
prevence kriminality vypůjčitelem. 
 

 

920/20/8/2011 Poskytnutí dotací na pohotovostní lékárenskou službu v Přerově          
o nedělích a svátcích v roce 2011 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
 
1.  schválit poskytnutí dotace ve výši 7 378,- Kč  a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem ÁBRÁNYI spol. s r.o., IČ 25543113, se sídlem 
Přerov, Přerov I-Město, nám. Přerovského povstání 2803/1, PSČ 750 02 

 
2.  schválit poskytnutí dotace ve výši 7 378,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV s.r.o.,             
IČ 47674351, se sídlem Přerov, Komenského ul. 40, PSČ 750 00 

 
3.  schválit poskytnutí dotace ve výši 3 278,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem "LÉKÁRNA MD", spol. s r.o., IČ 60322853,              
se sídlem Přerov, Boh. Němce 371, PSČ 750 00 

 
4.  schválit poskytnutí dotace ve výši 5 738,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem IVED - Media s.r.o.,  IČ 26876892, se sídlem 
Přerov I-Město, Jiráskova 157/20, PSČ 750 02 

 
5.  schválit poskytnutí dotace ve výši 9 836,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s.r.o.,                 
IČ 26821681, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Husova č.p. 2846, č. or. 2, PSČ 750 02, z toho 
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provozovna  Přerov, Přerov I-Město, Budovatelů 197/6, dotace ve výši 4 918,- Kč                    
a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova č.p.2846, č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši    
4 918,- Kč 

 
6.  schválit poskytnutí dotace ve výši 6 558,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza s.r.o.,               
IČ 26843617, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kratochvílova 143/13, PSČ 750 02 

 
7.  schválit poskytnutí dotace ve výši 3 278,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se 
sídlem Přerov, Přerov I - Město, Čechova 949/25, PSČ 750 02  

 
8.  schválit poskytnutí dotace ve výši 3 278,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem PharmDr. Jolana Široká, IČ 48002402, se sídlem 
Přerov, Přerov I - Město, Čechova 760/41, PSČ 750 02 

 
9.  schválit poskytnutí dotace ve výši 3 278,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Mgr. Vlasta Chytilová, IČ 48001163, se sídlem 
Přerov, Přerov I - Město, Trávník 322/29, PSČ 750 02  

 
na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v roce 2011. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 15.12.2011 
 

 

921/20/8/2011 Záměr statutárního města Přerova - poskytnutí mimořádné účelové 
dotace - "Anděl" Kel č 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 10 000,- Kč subjektu "Anděl", se sídlem 756 43 Kelč - 
Penzion 290, IČ 66934702 , na charitativní akci s názvem ParaAkademie -7. ročník. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

 

922/20/8/2011 Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Probační a mediační služba, IČ 70888060, se sídlem Praha 1 - 
Nové Město, Hybernská 18, středisko Přerov, Smetanova 4, jako poskytovatelem veřejné 
služby. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 10.11.2011 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ 00534935, se sídlem Přerov, 
Bezručova 4, jako poskytovatelem veřejné služby. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 
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Termín: 10.11.2011 

 

923/20/8/2011 Veřejná sbírka pod vánočním stromem 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. souhlasí s konáním veřejné sbírky ve prospěch subjektu ROSKA PŘEROV region.org. Unie 

Roska v ČR, IČ 70009953, se sídlem U výstaviště 5, Přerov, a to formou pokladničky 
umístěné pod vánočním stromem na území statutárního města Přerova v termínu                      
od 27.11.2011 do 6.1.2012. Čistý výtěžek sbírky bude použit na nákup rehabilitační pomůcky 
"BOSA" pro cvičení na udržení a posílení rovnováhy. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 25.11.2011 

2. schvaluje uzavření smlouvy o běžném účtu mezi statutárním městem Přerov a Českou 
spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 9.12.2011 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 a) zřídit dočasný peněžní fond s názvem "Vánoční sbírka 2011" 

b) vydat Statut dočasného peněžního fondu "Vánoční sbírka 2011". 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 25.11.2011 

 

924/20/8/2011 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, Kainarova 12, s panem M.D., na 

dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na 
dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 8 v Přerově, Jižní čtvrť II/15,  s manželi J.        

a I.M., na dobu určitou ½ roku  s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností 
prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 11 v Přerově, Kratochvílova 122/20, s paní 

M.S., za obvyklých podmínek. 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, Kopaniny 8, s paní E.T., na dobu 

určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu 
určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. 
 

Termín:  30.11.2011 
 

 

925/20/8/2011 Uzavření nájemních  smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. ruší usnesení č. 803/18/8/2011 (bod 2) z 18. schůze Rady města, konané dne 13.9.2011 (paní 
B.N.), 

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

s  pečovatelskou službou č. p.  2190  v  Přerově, U   Strhance   č. o. 13,                                 
s panem L.V., 

 
3. schvaluje uzavření  nájemní   smlouvy k  bytu č. 22 v domě zvláštního určení – domě               

s pečovatelskou službou  č. p. 404  v Přerově  II – Předmostí,  Tyršova č. o. 68,  s paní B.U., 
 
4. schvaluje uzavření  nájemní smlouvy  k bytu č. 11 v domě  zvláštního  určení – domě               

s pečovatelskou  službou   č. p.  2255 v  Přerově,   Na  hrázi č. o.  32,  s  paní   H.D., 
 
5. schvaluje uzavření  nájemní smlouvy k  bytu č. 17  v domě zvláštního určení  -  domě              

s pečovatelskou službou  č. p.  404 v Přerově II – Předmostí,  Tyršova č. o.  68, s  paní M.E., 
 
6. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k  bytu č. 72 v domě  zvláštního určení –  domě              

s   pečovatelskou  službou  č. p. 576 v Přerově, U  Žebračky č. o. 18, s  manželi E.  a  M.K., 
 
7. schvaluje uzavření  nájemní smlouvy  k přístřeší v bytě č. 5 v domě č.p. 1827 v Přerově, 

Kojetínská   č. o.  24,   s  panem   B.B.. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 30.11.2011 

 

 

926/20/8/2011 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova –    
bytu č.  2006/8 v domě č. p. 2006, bytu č. 2487/6 v domě č. p. 2485, 
2486, 2487 a 2488,  bytu č. 2460/6 a bytu č. 2463/6 v domě č.p. 2460, 
2461, 2462 a 2463, bytu  č.   319/16 v domě č.p. 319, všechny byty v obci 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 2006/8 

v domě č.p. 2006, nám. Svobody č. or. 8,  Přerov,  na pozemku p.č. 2136 a p.č. 2135 zast. pl. 
včetně spoluvlastnického podílu 9324/76670 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 9324/76670  na pozemku p. č. 2136  zast. pl. o výměře 417 m², p.č. 
2135  ost. pl. o výměře 295 m²,  v   k. ú.  Přerov, obci Přerov, do vlastnictví paní Ing. K.H.,    
za kupní cenu  641 111,--  Kč, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 2487/6 

v domě č.p. 2485, 2486, 2487 a 2488 , Jižní čtvrť I, č. or. 28, 29, 30 a 31, Přerov, na pozemku 
p.č. 5734/14, p.č. 5734/15, p.č. 5734/16 a p.č. 5734/17 zast. pl. včetně spoluvlastnického 
podílu 5089/166385  na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
5089/166385 na  pozemku p.č. 5734/14 zast. pl. o výměře 152 m², p.č. 5734/15 zast. pl.           
o výměře 152 m², p.č. 5734/16 zast. pl. o výměře 152 m² a p.č. 5734/17 zast. pl. o výměře    
167 m²  v k. ú.  Přerov, obci Přerov, do   vlastnictví  pana Ing. P.V., za kupní cenu  501 000,--  
Kč, 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 2460/6 

v domě č.p. 2460, 2461, 2462 a 2463, Jižní čtvrť I.,  č.or. 5, 6, 7 a 8, Přerov, na pozemku p.č. 
5737/1 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 5075/124153 na společných částech domu      
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a příslušného spoluvlastnického  podílu 5075/124153 na pozemku p.č. 5737/1 zast. pl.                
o výměře 576 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví manželů J.  a  J.K.,  za kupní cenu  
600 000,--  Kč, 

 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 2463/6 

v domě č.p. 2460, 2461, 2462 a 2463, Jižní čtvrť I., č. or. 5, 6, 7 a 8, Přerov, na pozemku p.č. 
5737/1 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 5043/124153 na společných částech domu      
a příslušného spoluvlastnického  podílu 5043/124153 na pozemku p.č. 5737/1 zast. pl.              
o výměře 576 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana Ing. J.Č., za kupní cenu  501 
000,-- Kč, 

 
5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pohledávky za panem 

J.B., ve výši 27 327,-- Kč bez příslušenství, která se váže k bytu č. 319/16 v domě č.p. 319, 
Velká Dlážka č. or. 25, Přerov, na pozemku parc. č. 4160/5 zast. pl. v k. ú. Přerov, do 
vlastnictví pana P.K., za úplatu ve výši  20 000,-- Kč, 

 
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod volného bytu č. 319/16 

v domě č.p. 319, Velká Dlážka č. or. 25, Přerov, na pozemku p.č. 4160/5 zast. pl. včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 3164/126786 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 3164/126786 k pozemku parc. č. 4160/5 zast. pl. o výměře 231 m²    
v k.ú. Přerov, po úhradě úplaty za pohledávku, která se k předmětnému bytu váže,                  
do vlastnictví pana P.K., za kupní cenu  510 000,-- Kč. 

 
 

927/20/9/2011 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2011 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přípravu řádné inventarizace majetku a závazků za rok 
2011 včetně plánu a instrukce k jejímu provedení. 
 

 

928/20/9/2011 Informace o činnosti pracovní skupiny zabývající se aktualizací 
nařízení statutárního města Přerova č. 3/2002, ve znění pozdějších 
předpisů - tržního řádu  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí průběžnou informaci o výsledcích činnosti 
pracovní skupiny pro aktualizaci nařízení statutárního města Přerova č. 3/2002, ve znění pozdějších 
předpisů - tržního řádu. 
 

 

929/20/9/2011 Obecně závazná vyhláška č. .../2011 o podmínkách výkonu práce řidiče 
taxislužby na území statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat novou obecně 
závaznou vyhlášku č. .../2011 o podmínkách výkonu práce řidiče taxislužby na území statutárního 
města Přerova. 
 

 

930/20/9/2011 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu 
města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. ruší na Odboru sociálních věcí a školství 
 - oddělení dávek pro zdravotně znevýhodněné občany   

- oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, 
 
2. zřizuje na Odboru sociálních věcí a školství oddělení sociální prevence a pomoci, 
 
3. schvaluje vnitřní předpis č......./2011, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011, Organizační 

řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu     
č. 19/2011 ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 
4. stanovuje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu města Přerova      
na 289,7 

 
a to vše s účinností od 01.01.2012. 
 

 

931/20/9/2011 TV v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí  informaci o stavu a průběhu veřejné zakázky „TV v Přerově“ 
 
2. ukládá předkladateli materiálu primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi předložit komplexní 

materiál po schválení rozpočtového krytí. 
 

 

932/20/9/2011 Přerovské listy – komplexní vydavatelské a distribuční služby 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o stavu a průběhu veřejné zakázky  na komplexní vydavatelské       

a distribuční služby na zpracování měsíčníku „Přerovské  listy“ 
 
2. ukládá předkladateli materiálu primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi předložit komplexní 

materiál po schválení rozpočtového krytí. 
 

 

933/20/9/2011 Veřejné zakázky na centrální „Nákup kancelářského materiálu“           
a „Nákup hygienických potřeb“ – situační zpráva 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o stavu a průběhu přípravy veřejných zakázek na centrální „Nákup 

kancelářského materiálu“ a „Nákup hygienických potřeb“, 
 
2. ukládá odboru vnitřní správy dále pokračovat v přípravě dokumentace pro zadání veřejných 

zakázek a předložit Radě města Přerova schválení zadání veřejných zakázek na nejbližší 
schůzi Rady města Přerova 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 9.11.2011 
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934/20/9/2011 Investiční akce – nákup služebního vozidla 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru vnitřní správy komplexním zajištěním 
investiční akce – nákupu služebního vozidla Škoda Octavia. Nákup vozidla bude realizován                 
za maximální cenu 563 000,- Kč vč. DPH, a to za podmínky finančního krytí. 
 

 

935/20/9/2011 Návrh na změnu personálního obsazení ústřední inventarizační komise  

Rada města Přerova po projednání odvolává z funkce člena ústřední inventarizační komise               
Ing. Vladimíra Čajku a  jmenuje jejím členem Mgr. Zdeňka Vojtáška, a to  s účinností od 1.11.2011. 
 

 

936/20/9/2011 Návrh obecně závazné vyhlášky č .../2011 o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejném  prostranství 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně 
závaznou vyhlášku č. .../2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. 
 

 

937/20/9/2011 Informace o výsledku projednání Petice na podporu Výzvy zastupitelů 
města Přerova k vyřešení dopravní krize ve městě Přerově 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informaci o výsledku projednání Petice na podporu "Výzvy zastupitelů města Přerova k vyřešení 
dopravní krize ve městě Přerově“. 
 

 

938/20/9/2011 Projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova“ – odvolání člena výboru 

Rada města Přerova po projednání odvolává pana Ing. Vladimíra Pospíšilíka z funkce člena řídícího 
výboru projektu „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“. 
 

 

939/20/9/2011 Dopravní značení 

Rada města Přerova po projednání ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb řešit 
připomínku člena Rady města Přerova Ing. Jaroslava Čermáka ve věci dopravního označení ulice       
Na hrázi. 
 

 

V Přerově dne 25. října 2011 
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    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                           Mgr. Dušan Hluzín 
primátor města Přerova                                                                       náměstek primátora města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


