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USNESENÍ  23. schůze Rady města Přerova konané dne 30. listopadu 2011 

 

976/23/1/2011 Program 23. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 23. schůze Rady města Přerova konané dne 30. listopadu 2011, 
 
2. schvaluje p. Michala Záchu, DiS. ověřovatelem usnesení a zápisu 23. schůze Rady města 

Přerova. 
 

977/23/2/2011 Změna v personálním obsazení - pracovní skupina pro koordinaci 
Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově 

Rada města Přerova po projednání odvolává z funkce člena pracovní skupiny pro koordinaci 
Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově Mgr. Zdeňka Boháče a jmenuje jejím členem 
pana Rudolfa Neulse, to vše s účinností k 1.12.2011. 

 

978/23/3/2011 Poskytování půjček z FMB - předpis, smlouvy, výběrové řízení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
        
1. vydat  Vnitřní předpis č. .../11, kterým se mění a doplňuje Vnitřní předpis č. 24/07 Fond oprav, 

modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění Vnitřního předpisu č. 3/11 a 13/11, 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.12.2011 

2. vzít na vědomí vzory smlouvy o půjčce, včetně dokumentace představující jejich jištění, 
vyhotovené Odborem vnitřní správy, 

 
3. schválit podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z  Fondu oprav, modernizací  a  

rozšiřování bytového fondu v roce 2012: 
 
           a) žádosti oprávněných osob, ve smyslu Vnitřního předpisu č. .../11 Fond oprav,     
           modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů, budou podávány  
           v termínu  od 16. 1. 2012 – 20. 2. 2012, 

 
b)   místo pro vyzvednutí tiskopisů žádostí a jejich podání: Magistrát města Přerova, Bratrská 
34, 750 11 Přerov 2, Odbor ekonomiky, Oddělení cen a fondů bydlení, III. poschodí, dveře  
č. 66 – Kristina Bukvaldová. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.12.2011 

 

979/23/3/2011 Kontokorentní úvěr 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru mezi statutárním městem Přerov a Českou 
spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ 45244782, za následujících 
podmínek:  
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- úroková sazba 1M PRIBOR + 0,19 % p. a., 
- určený k přechodnému nedostatku finančních prostředků v roce 2012, 
- výše do 20 mil. Kč se splatností do 31.12.2012, 
- poskytnut bez zajištění. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 12.1.2012 
 

980/23/3/2011 Upuštění od vymáhání pohledávky Základní školy Přerov, Želatovská 
8, IČ: 49558862 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění  
od vymáhání pohledávky Základní školy Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Želatovská 8, za Rudolfem Oračkem, bytem Bartošova 1294/2, Přerov 750 02,  
k datu 12.12.2011 v celkové výši 23 063,87 Kč, z toho nájemné činí 12 010,- Kč a úroky z prodlení  
14 053,87,- Kč,  z důvodu její nedobytnosti, a to v souladu s Vnitřním předpisem č. 5/2011 o postupu 
jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při 
správě  a odpisování pohledávek, vydaným Radou města Přerova. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

981/23/3/2011 Upuštění od vymáhání pohledávek evidovaných Sociálními službami 
města Přerova, p. o.  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky, evidované Sociálními službami města Přerova, 

p. o. za paní H.H. ve výši 5 020,-- Kč a příslušenstvím  1 228,-- Kč k datu 30.11.2011,  za 
pobyt v Azylovém domě pro matky s dětmi,  na ul. 9. května č.  2481/107  v  Přerově,   za 
měsíc září 2008. 

 
2. schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky, evidované Sociálními službami města Přerova, 

p. o. za paní M.K. ve výši 7 820,-- Kč a příslušenstvím  1 913,30 Kč k datu 30.11.2011,  za  
pobyt v Azylovém domě pro matky s dětmi na ul. 9. května č.  2481/107  v Přerově, za měsíce 
květen 2008 a červen 2008. 

 
3. schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky, evidované Sociálními službami města Přerova, 

p. o. za paní A.H. ve výši 8 990,-- Kč a příslušenstvím  2 199,50 Kč k datu 30.11.2011, za  
pobyt v Azylovém domě pro matky s dětmi,  na ul. 9. května č. 2481/107  v  Přerově,   za 
měsíce říjen 2008 a listopad 2008. 

 

982/23/3/2011 Rozpočtové opatření č. 16 

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. 
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983/23/3/2011 Rozpočtové opatření č. 16 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409   219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 4 211,8 * - 130,0 4 081,8 

  5901    Nespecifikované rezervy   - 130,0   

5311   510  Bezpečnost a veřejný pořádek 2 186,8 + 130,0 2 316,8 
  5171    Opravy a udržování   + 130,0   

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

984/23/3/2011 Pioneer - dynamický fond 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci týkající se otevřeného podílového fondu 
Pioneer - dynamický fond. 

 

985/23/3/2011 Obecně závazná vyhláška č.../2011, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č. ..../2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

986/23/3/2011 Obecně závazná vyhláška 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č..../2011, kterou se stanoví, na kterých místech mohou  být provozovány loterie a 
jiné podobné hry, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

987/23/3/2011 Obecně závazná vyhláška č. …/2011, o zákazu provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her na celém území města 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
Obecně závaznou vyhlášku č. …/2011 o zákazu provozování sázkových her,  loterií a jiných 
podobných her na celém území města v předloženém znění. 

 

988/23/3/2011 Obecně závazná vyhláška č.../2011, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č.../2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

989/23/3/2011 „Transformace“ příspěvkové organizace Domovní správa města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informaci o dalším postupu „transformace“ příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova. 

 

990/23/3/2011 Žádost o dotaci na vybavení pro Uměleckou akademii Street Art o.s. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 5.000,-- Kč občanskému sdružení Umělecká akademie Street 
Art, IČ: 22889426, se sídlem Přerov I-Město, U Tenisu 841/12, na nákup gymnastického koberce. 

 

991/23/4/2011 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. stanovuje , podle § 102 odst. 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců statutárního města Přerova, kteří budou 
zařazeni do Magistrátu města Přerova v roce 2012, na 289,7, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města 
Přerova na rok 2012: 

 
 příjmy        691 921 400 Kč 
 výdaje      666 594 400 Kč 
 financování      25 327 000 Kč 
 (dle příloh č. 1 a 2) 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit celkový počet zaměstnanců 

statutárního města Přerova, kteří budou zařazeni do Městské policie, na 51, 
 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtový výhled do roku 2014 

uvedený v příloze č. 3, 
 
5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou 

výdaje specifikované v příloze č. 4, 
 
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí, že transfery ze státního 

rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu jsou zapracovány do rozpočtu na rok 2012 v 
předpokládané výši a zařazeny na příjmovou položku 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po 
sdělení závazných ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2012 bude rozpočet 
upraven formou rozpočtového opatření. 
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992/23/5/2011 Přímé podpory pro rok 2012 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši               

5 000 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem HC ZUBR Přerov s.r.o., IČ: 28593006, se sídlem Přerov, Petřivalského 5, na 
sportovní činnost v roce 2012, 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 130 000 Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152, se sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní 
činnost a provoz fotbalového travnatého hřiště na parcele p.č. 62/1, fotbalových šaten v 
objektu občanské vybavenosti č.p. 215 na parcele p.č. 61, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova v 
roce 2012, 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 1 070 
000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem 1. FC Viktorie Přerov o.s., IČ: 66743338, se sídlem Přerov, Sokolská 734/28, na 
sportovní činnost a provoz: 

 
•  na ulici Sokolská  
                              - dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p.č. 6724/1, 6724/4  
                              - šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 

4293/4 
                              - šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti č.p. 734 na parcele p.č. 

4306/30, 4306/31 a 4306/32, 
• na ulici Alšova 
                             - dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p.č. 5307/2 
                              - šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 

5307/105 a 5307/334,  
 
vše v k.ú. Přerov v roce 2012, 
 
4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 1 500 

000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem Přerovský volejbalový klub o.s., IČ: 26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, 
na sportovní činnost v roce 2012, 

 
5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK 
Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na sportovní činnost v 
roce 2012, 

 
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 450 000 Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na sportovní 
činnost oddílu házené v roce 2012, 

 
7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč a 

uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace   mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na 
provoz tratě v areálu Přerovské rokle na parcele p.č. 426/8, 426/9, 426/14, 426/16, 426/18, 
577, p.č.st. 823, p.č.st. 824, objektu č.e. 140 na parcele p.č.st. 823, objektu č.e. 141 na parcele 
p.č.st. 824, vše v k.ú. Předmostí v roce 2012, 
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8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 170 000 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 provoz sportovní 
haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 5307/209 a 5307/227 a haly stolního 
tenisu v občanské vybavenosti č.p. 584 na parcele p.č. 5307/101 a 5307/441, vše v k.ú. Přerov 
v roce 2012, 

 
9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč  a 

uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na provoz 
sokolovny v občanské vybavenosti č.p. 566 na parcele p.č. 4338 v k.ú. Přerov v roce 2012, 

 
10. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč  a 

uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se sídlem Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7,   
na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti č.p. 214 na parcele p.č. 165 v k.ú. Žeravice v 
roce 2012, 

 
11. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 170 000  Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem  
 
TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na provoz: 
 
• kuželny v občanské vybavenosti č.p. 626 na parcele p.č. 4325/2, 4325/3 a 4325/4 v k.ú. Přerov 

v roce 2012, 
• loděnice v občanské vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 2012, 
• atletického oválu včetně sektorů technických disciplín na parcele p.č. 6724/1, 4306/10, 

4306/11 a 4306/12 v k.ú. Přerov v roce 2012, 
• fotbalového hřiště s umělou trávou na parcele p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov v roce 2012, 
• dvou sportovních hal v občanské vybavenosti č.p. 3250 na parcele p.č. 2656/2 a bez č.p./č.e. 

na parcele p.č. 2656/3 v k.ú. Přerov v roce 2012. 
 
V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, atletického oválu včetně sektorů 
technických disciplín a fotbalového hřiště, se dotace poskytuje pouze na náklady na teplo, teplou vodu, 
elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s 
užíváním těchto sportovišť v roce 2012, 
 
12. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Muzeum Komenského v Přerově, IČ:00097969, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, na provoz 
Záchranné stanice pro handicapované živočichy, poradenskou a osvětovou činnost v roce 
2012, 

 
13. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 61 000 Kč a 

uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ 27803201, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 
75/2, PSČ 750 02, na náklady spojené s recipročním zájezdem občanů Přerova do Cuijku v 
roce 2012, 

 
14. podává 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 TK 
Precolor Plus Přerov o.s., IČ 22826611, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady spojené s 
pořádáním akce Zlatý Kanár v roce 2012, 
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15. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Folklorní soubor Haná Přerov, IČ 67338500, se sídlem Přerov, U Bečvy 1, na náklady spojené 
s pořádáním folklorního festivalu V zámku a podzámčí v roce 2012, 

 
16. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a 

uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s., IČ 49558048, se sídlem Přerov III – Lověšice, 
Družstevní 235/39, na činnost v roce 2012, 

 
17. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč a 

uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ 
SPARTAK PŘEROV, IČ 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na oslavy 100 let Klubu 
českých turistů v Přerově a 100 let odboru Klubu českých turistů SPARTAK PŘEROV  
v roce 2012, 

 
18. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 2 750 000 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
IMIT s.r.o., IČ 62360540, se sídlem Přerov, Komenského 1035/4, na částečnou úhradu 
nákladů souvisejících s pořádáním veřejných kulturních vystoupení a představení v Městském 
domě pro obyvatele města uskutečněné v roce 2012, 

 
19. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 850 000 Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
„Nadační fond Přerovského jazzového festivalu“, IČ 49558005, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 1, na náklady spojené s uskutečněním XXIX. Československého jazzového 
festivalu v roce 2012, 

 
20. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a 

uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na činnost 
Loutkového divadla v roce 2012, 

 
21. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 133 000 Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Armáda spásy v ČR, IČ 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, na 
provoz a činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a na sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve městě Přerově v roce 2012, 

 
22. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 189 000 Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Centrum setkávání, o.s., IČ 49558200, se sídlem 750 02 Přerov, Kosmákova 46-48, na  provoz  
organizace v roce 2012, 

 
23. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 748 000 Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ 49558561, se sídlem U Bečvy 1, 750 02 Přerov, na pokrytí 
zdravotně výchovné, sociální a humanitární činnosti a na pokrytí provozních nákladů 
provozovaných objektů v roce 2012, 

 
24. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 473 000 Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Oblastní charita Přerov, IČ 45180270, se sídlem Přerov, 9. května 1925/82, na zajištění 
provozu charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, občanské poradny, setkávání seniorů 
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SPOLU, romského komunitního centra Žížalka, romského komunitního centra Lačo jilo - 
Dobré srdce, chráněné dílny sv. Terezičky v roce 2012, 

 
25. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 104 000 Kč  

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Sdružení Most k životu, IČ 67338763, se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na provoz 
chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitaci formou podporovaného 
zaměstnávání, integrovanou zájmovou činnost v roce 2012, 

 
26. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 246 000 Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Přerov, IČ 47184418, se 
sídlem Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, na provoz organizace a na sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2012, 

 
27. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 151 000 Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Jsme tady, o.s., IČ 28553187, se sídlem Sokolská 2781/2, Přerov 750 02,  na činnost, provozní 
a mzdové náklady organizace v roce 2012. 

 
Body č. 1 až 27 jsou zpracovány dle přiložených zásad dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 
2012. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Ing. D. NOVOTNÁ, RNDr. P. JULIŠ, Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.8.2012 

28. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Armáda spásy v ČR, IČ 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00,  na 
provoz Azylového domu pro matky s dětmi v Přerově, na rok 2012. Poskytnutí dotace bylo 
schváleno na 20. jednání Zastupitelstva města Přerova, konaném dne 2.2.2009, usnesením č. 
608/20/6/2009, 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 31.8.2012 

29. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku ze „Zásad pro poskytování 
dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
(EVVO)“z 16.4.2007: „Pro rok 2012 se pro poskytování dotací  na podporu aktivit v oblasti 
EVVO na území města vyčleňuje částka 100 tis. Kč“, 

Odpovídá: RNDr. P. JULIŠ 

Termín: 31.12.2011 

30. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku ze „Zásad pro poskytování 
dotací na obnovu exteriérů památkově významných staveb na území města Přerova“ z 
19.10.2005: „Pro rok 2012 se pro poskytování dotací na obnovu exteriérů památkově 
významných staveb na území města vyčleňuje částka 150 tis. Kč“, 

Odpovídá: RNDr. P. JULIŠ 

Termín: 31.12.2011 

31. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci přímých podpor pro rok 2012  
v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí přímé podpory. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Ing. D. NOVOTNÁ, RNDr. P. JULIŠ 

Termín: 31.8.2012 
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993/23/6/2011 Grantový program na rok 2012 - vyhlášení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit Grantový program pro rok 2012 dle 

přiložených zásad 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předkládání žádostí o 

finanční podporu dle přiložených zásad Grantového programu pro rok 2012. Termín pro 
podávání žádostí o finanční podporu je 8. února 2012 na adresy dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 31.12.2011 

 

994/23/7/2011 Výjimka ze stavební uzávěry 

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou “Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých 
drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu  “Modernizace bytového fondu v Přerově, ul. Husova a ul. 
Kojetínská“ situovanou na pozemcích parc.č. 917 (zastavěná plocha a nádvoří),  918 (zastavěná plocha 
a nádvoří), 919 (zastavěná plocha a nádvoří), 922 (zastavěná plocha a nádvoří),  923 (zastavěná plocha 
a nádvoří), 924 (zastavěná plocha a nádvoří),  925 (zastavěná plocha a nádvoří),  926 (zastavěná 
plocha a nádvoří),  927 (zastavěná plocha a nádvoří),  929 (zastavěná plocha a nádvoří) a 930 
(zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu 
na usnesení). 

 

995/23/7/2011 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s 
přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 20.172,50 Kč manželům ing. 
M.a R.M. na vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/5 v k.ú. Kozlovice pro 
novostavbu rodinného domu v ulici Lány. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 22.12.2011 
 

996/23/7/2011 Záměr výstavby zastávky MHD na ulici Sportovní v Předmostí 

Rada města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č. 818/19/4/2011 neschválit záměr 
vybudování autobusové zastávky na ulici Sportovní v Předmostí. 

 

997/23/8/2011 „Městský hřbitov Přerov, stará část – rozvody vody“ 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na realizaci stavby „Městský hřbitov Přerov, stará část – 

rozvody vody“ v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zakázka malého rozsahu 
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2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo dle přílohy č. 1-3 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 

Obchodní společnost, sídlo IČ 
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42,  772 00 
Olomouc, Hodolany 

253 74 311 

ARES Lipník n. B., s.r.o., Svatopluka Čecha  1602, 
751 31 Lipník nad Bečvou 

623 00 008 

EKO Agrostav a.s., Tovačovská 300, 750 02 Přerov  476 72 200 
GASMONT PŘEROV spol. s r.o., Interbrigadistů 
232/17,  750 02 Přerov 

258 91 014 

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o., Pod Lapačem 
229/29, 750 02 Přerov XII-Žeravice 

465 81 367 

 
4. pověřuje komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením a hodnocením 

nabídek. 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 31.12.2011 

 

998/23/8/2011 Střecha objektu  „Most k Životu“ – B. Němce, Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na realizaci stavby „Střecha objektu „Most k Životu“- 

B.Němce, Přerov“ v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zakázka malého rozsahu 

 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo dle přílohy č. 1-3 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 

Obchodní společnost, sídlo IČ 
Středomoravské stavby s.r.o. 
 Přerov, Přerov I - Město, Svépomoc I 2012/51, PSČ 750 02 

496 89 053 

STAVBEST Morava a.s. 
Přerov, Přerov I-Město, Žerotínovo nám. 961/14, PSČ 750 02 

 285 72 947 

ZJS - Realizace staveb s.r.o. 
Přerov, Přerov I - Město, Kratochvílova 128/41, PSČ 750 02 

 286 11 942 

JH KOKORY - střechy s.r.o.  
Kokory 169, PSČ 751 05 

278 26 511 

RAPOS, spol. s r.o. 
Holešov, Nerudova 325, PSČ 769 01 

 255 04 487 

PROFISTAV PŘEROV a.s.  
Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, 750 00 

253 95 653 

PSS Přerovská stavební a.s. 
Přerov, Přerov I-město, Skopalova 2861/7, PSČ 750 02 

277 69 585 

 
4. pověřuje komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením a hodnocením 

nabídek 
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Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 31.12.2011 

5. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3639   510  Komunální služby a územní 
 rozvoj j. n. 

8 088,9 - 640,0 7 448,9 

  5171    Opravy a udržování   - 640,0   

3639   510  Investiční akce (org. 500229 
 – Oprava havarijního stavu 
 střechy objektu Most k životu) 

2 000,0 + 640,0 2 640,0 

  6121    Budovy, haly a stavby   + 640,0   

 

999/23/8/2011 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 se společností 
PB SCOM s.r.o., B.Němcové 685, 753 01 Hranice, IČ 25687097 na úpravu termínu dokončení stavby 
technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu na nábř. PFB v Přerově, z původního termínu 
16.10.2011 na nový termín  15. 12. 2011. 

 

1000/23/8/2011 Energetické opatření-zateplení objektů budov ZŠ Želatovská                
v Přerově – schválení dodatku  smlouvy 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne  
3.10.2011 mezi Statutárním městem Přerovem a společností PROFISTAV a.s., K Moštěnici 
265/8a,750 02 Přerov-Přerov VI-Újezdec, IČ 253 95 653 na „Energetická opatření-zateplení objektů 
budov ZŠ Želatovská v Přerově.“ Dodatkem č.1 se původní termín  dokončení 30.11.2011 nahrazuje 
termínem 31.3.2012. 

 

1001/23/8/2011 Stavební úpravy dvorní části objektu TGM 8 pro šatny účinkujících 
Městského domu v Přerově – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/745/2011 ze dne 30.9.2011, která byla uzavřena se společností PSS Přerovská stavební a.s., 
Skopalova 7, 750 02  Přerov jako zhotovitelem na úpravu termínu dokončení stavby úprav dvorní části 
objektu TGM 8 pro šatny účinkujících Městského domu v Přerově. Dodatkem č. 1 se původní termín 
30. 11. 2011 prodlužuje o 18 kalendářních dnů a počet dnů, které uplynou od 2.11.2011 (včetně)        
do dne, kdy bude doručen zhotoviteli písemný pokyn k opětovnému zahájení stavebních prací. 

 

1002/23/9/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky v objektu 
bytový dům č.p.  2482, 2483, 2484, příslušném k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č.  2527 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem nebytové 
jednotky č. 2484/101 v objektu bytový dům č.p. 2482, 2483, 2484, příslušném k části obce Přerov I - 
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Město, na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov (Purkyňova 14) o celkové výměře 123,19 m2. 
 

1003/23/9/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části nebytových prostor v 
budově bez čp/če, příslušné k části obce Přerov I – Město,  na pozemku 
p.č. 4293/17 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
nebytových prostor v budově bez čp/če, jiná stavba, příslušné k části obce Přerov I - Město na 
pozemku p.č. 4293/17 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov o celkové výměře 99,24 m2 (Sokolská 26). 

 

1004/23/9/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části nebytových prostor v 
objektu jiná stavba č.p. 64,  příslušném k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č.  3346/7 v k.ú. Přerov - bezbariérová garáž 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  -  nájem části 
nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 64, příslušném k části obce Přerov I - Město,                 
na pozemku p.č. 3346/7 v k.ú. Přerov (Kozlovská 17) - bezbariérové garáže č. 3 o výměře 23,70 m2. 

 

1005/23/9/2011 Záměr statutárního města Přerova – převod  nemovitých věcí                
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v 
k.ú.  Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí  z  majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 4394/1 o výměře cca 18 m2 v k.ú.Přerov. 

 

1006/23/9/2011 Záměr statutárního města Přerova -  nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města  Přerova - části pozemku p.č. 6836/1  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 6836/1, zahrada, o 

výměře 601 m2, v k.ú. Přerov. 
 
2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a Ing. 

F.K. jako nájemcem, kterou bude  ke dni  31.12.2011 ukončen nájemní vztah, založený 
nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem ze dne  2.3.1998, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001 a dodatku č. 2 ze dne15.12.2003. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 

 

1007/23/9/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města Přerova - části nebytových prostor     
v objektu občanské vybavenosti č.p. 100, příslušném k části obce 
Přerov XII - Žeravice, na pozemku p.č. 7, v k.ú. Žeravice.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 100, příslušném k části obce Přerov XII - 
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Žeravice, na pozemku p.č. 7, v k.ú. Žeravice o výměře 58 m2 - místnosti č. 104 – prodejna o výměře 
22,10 m2, č. 105 sklad o výměře 13,5 m2, č. 106  sklad o výměře 15,6 m2 a č. 107 sklad o výměře      
6,8 m2. 

 

1008/23/9/2011 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5207/19 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 5207/19, ostatní plocha, o výměře cca 4 m2 v k.ú. Přerov. 

 

1009/23/9/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí  
z majetku  statutárního města Přerova –pozemku p.č. 1363, zahrada,  
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č. 1363, zahrada,  o výměře         
111 m2 v k.ú. Přerov. 

 

1010/23/9/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých věcí 
v  majetku statutárního města Přerova -   stavby pro rodinnou 
rekreaci s č.e. 311, na  pozemku  p.č. 6603/2  a pozemků  p.č.  6603/1 a  
p.č.  6603/2 vše  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  
stavby pro rodinnou rekreaci s č.e. 311, na  pozemku  p.č. 6603/2  a  pozemku p.č. 6603/1,  zahrada,   
o výměře 1967 m2  a  p.č. 6603/2, zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 30 m2 vše  v k.ú. Přerov. 

 

1011/23/9/2011 Záměr statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem 
statutárního města Přerova – doprodej bytové jednotky č. 2483/14       
v objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. 
2483/14 v objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov (Purkyňova 10, 12, 14) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov ve výši 
8359/171542, do vlastnictví stávajícího nájemce, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za 
ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za     
60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem. 

 

1012/23/9/2011 Záměr statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem 
statutárního města Přerova – úplatný převod spoluvlastnických podílů 
k pozemkům p.č. 3067/3, p.č. 3067/4 a p.č. 3067/5 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu – úplatný převod 
spoluvlastnického podílu ve výši 69205/175452 k pozemkům p.č. 3067/3, zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 215 m², p.č. 3067/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226 m² a p.č. 3067/5, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 211 m² vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

1013/23/9/2011 Záměr statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem, 
uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92 
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příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr dispozice s nemovitým majetkem statutárního 
města Přerova - uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 925, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 25), ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, se spoluvlastníky tohoto objektu k bydlení, kterou 
budou upraveny spoluvlastnické podíly spojené s vlastnictvím jednotky č. 92/7, která bude rozšířena   
o půdní vestavbu, kdy u ostatních jednotek v objektu k bydlení dojde ke změně spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení a zastavěném pozemku. U nebytových jednotek ve 
vlastnictví statutárního města Přerova č. 90/101 z původního podílu 170/16948 na nový podíl 
170/17797, u jednotky č. 91/102 z původního podílu 199/16948 na nový podíl 199/17797 a u jednotky 
č. 91/103 z původního podílu 1181/16948 na nový podíl 1181/17797. 

 

1014/23/9/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 2680/78 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 2680/78 zast. plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem 
Přerov I-Město, Šířava 483/21, IČ 47674521 za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, cena        
v místě a čase obvyklá činí 13 800,- Kč, tj. 600,- Kč/m2  . 

 

1015/23/9/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 5453/1, ost. plocha v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 5453/1,ost. plocha, označeného dle geometrického plánu č. 5350-35/2011 
jako pozemek p.č. 5453/9 ost. plocha o výměře 125 m2 v k.ú.Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Řeznictví Kunovský, s.r.o. s místem podnikání 753 01 Hranice, Hranice I-
Město, Jiráskova č.p. 410, IČ 25822128 za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku,  cena v místě a 
čase obvyklá činí 150 000,- Kč, tj. 1200,- Kč/m2 . 

 

1016/23/9/2011 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2469/4 v objektu k bydlení č.p. 
2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 735/1 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na 
prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku smlouvy o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný 
převod bytové jednotky č. 2469/4 v objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/13, 14, 15, 
16), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení 
ve výši 5042/122985 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 163.543,- Kč a spoluvlastnického 
podílu na zastavěném pozemku p.č. 735/1 v k.ú. Přerov ve výši 5042/122985 za cenu 18.795,- Kč, 
včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 5.771,- Kč, t.j. 
převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 
188.109,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu 
Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemce, pana P.M. z původního 
termínu do 30.9.2011 na nový termín do 26.10.2011. 

 



 15 

1017/23/9/2011 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
spoluvlastnického podílu ve výši 579/7028 na pozemcích p.č. 5745/6 a 
p.č. 5745/7 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod spoluvlastnického podílu ve výši 579/7028 na pozemcích p.č. 5745/6, zastavěná plocha a 
nádvoří a p.č. 5745/7, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví manželů P.a D.D. jako příslušných vlastníků bytové jednotky č. 2524/4 v 
objektu k bydlení na Jižní čtvrti IV/6, 7 v Přerově, za kupní cenu ve výši 21.961,.- Kč ve smyslu 
vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 
72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění, tj. ve výši 30 % ceny stanovené 
znaleckým posudkem. 

 

1018/23/9/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 16 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2139, včetně 
pozemku p.č. 2140, vše v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v 
platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 
25/2007 v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, postaveném na pozemku p.č. 2139, včetně pozemku p.č. 2140, vše v k.ú. Přerov (nám. 
Svobody 4, 5) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1963, pozemku 
p.č. 2139 o výměře 787 m², zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 2140 o výměře 647 m², ostatní 
plocha, vše v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví 
Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu 
vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 
72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v 
příloze č. 1 této předlohy. 

 

1019/23/9/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 15 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích 
p.č. 5745/21, p.č. 5745/22 a p.č. 5745/23 vše v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 15 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/21, p.č. 5745/22 a p.č. 5745/23 vše v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť III/8, 9, 10) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520 a pozemků p.č. 5745/21 o výměře 157 m², p.č. 5745/22 o výměře 149 
m² a p.č. 5745/23 o výměře 148 m², vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců 
těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace 
prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném 
znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 

 

1020/23/9/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 3 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1313, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2129, včetně 
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pozemku p.č. 2130, vše v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v 
platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 
25/2007 v platném znění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod 3 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1313, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 2129, včetně pozemku p.č. 2130, vše v k.ú. Přerov (Jungmannova 8) a 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1313, pozemku p.č. 2129          
o výměře 275 m², zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 2130 o výměře 64 m², ostatní plocha, vše 
v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního 
města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního 
předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy. 

 

1021/23/9/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova -  pozemků p.č. 6747/1, p.č. 6749/6, p.č. 6749/7, p.č. 6749/16, 
p.č. 6752/39, p.č. 6752/43, p.č. 6752/44, p.č. 6752/45, budovy bez čp/če, 
příslušné k části obce Přerov I- Město, stojící na pozemcích p.č. 
6752/39, p.č. 6752/6, p.č. 6742/40, budovy bez čp/ev, příslušné k části 
obce Přerov I- Město, stojící na pozemcích p.č. 6749/6, p.č. 6749/34, vše 
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví Opavské realitní s.r.o., se sídlem Vojanova 139/10, Malé Hoštice, 746 01 Opava, 
IČ 28620780, do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6747/1, ostatní plocha 
o výměře 241 m, p.č. 6749/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2, p.č. 6749/7 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2, p.č. 6749/16, ostatní plocha o výměře 672 m2, 
p.č. 6752/39, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 392 m2, p.č. 6752/43, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 294 m2, p.č. 6752/44 ostatní plocha o výměře 2.576 m2, p.č. 6752/45, 
ostatní plocha o výměře 2.549 m2, budovy bez čp/ev,  jiná stavba, stojící na pozemcích p.č. 
6749/35, p.č. 6749/7,  za cenu v čase a místě obvyklou  v celkové výši výši  7.133.000,-Kč,- 
(pozemky celkem 6.873.000,- Kč, tj. 1.000,- Kč/m2, budova 260.000,- Kč),  za podmínky 
zajištění finančních prostředků, schválit vzdání se předkupního práva statutárního města 
Přerova podle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k  pozemkům p.č. 6747/1, ostatní plocha 
o výměře 241 m2, p.č. 6749/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2, p.č. 6749/7 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2, p.č. 6749/16, ostatní plocha o výměře 672 m2, 
p.č. 6752/39, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 392 m2, p.č. 6752/43, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 294 m2, p.č. 6752/44 ostatní plocha o výměře 2.576 m2, p.č. 6752/45, 
ostatní plocha o výměře 2.549 m2, které jsou ve vlastnictví Opavské realitní s.r.o., se sídlem 
Vojanova 139/10, Malé Hoštice, 746 01 Opava, IČ 28620780, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví Reality Příbor s.r.o., se sídlem Tyršova 476, 742 58  Příbor, IČ 28620631, do 
vlastnictví statutárního města Přerova za cenu v místě   čase obvyklou - budovy bez čp/če, 
zemědělská stavba, stojící na pozemcích p.č. 6752/39, p.č. 6752/6, p.č. 6742/40, ve výši 
2.740.000,- Kč budovy bez čp/ev, občanská vybavenost, stojící na pozemcích p.č. 6749/6, p.č. 
6749/34, ve výši 230.000,- Kč, obě v k.ú. Přerov, celkem 2.970.000,-Kč. 
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1022/23/9/2011 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 529/7,  a p.č.  
528/2  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání ruší své usnesení č. 902/20/6/2011 kterým podala 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. - Město 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. 
 
a nahrazuje je novým zněním, 
 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  spoluvlastnického podílu: 
 
1.  k  id. ¼ spoluvlastnického podílu spoluvlastnického podílu  id. 329/15263 k pozemku p.č. 529/7, 
zastavěná plocha a  nádvoří,  o výměře 48 m2   v k.ú. Přerov z vlastnictví Š.Ch., 
2. k id. ¼ spoluvlastnického podílu spoluvlastnického podílu id. 329/15263 k pozemku p.č. 529/7, 
zastavěná plocha a  nádvoří,  o výměře 48 m2   v k.ú. Přerov z vlastnictví, M.P.,  
3.  k id ¼ spoluvlastnického  podílu spoluvlastnického podílu id. 329/15263 k pozemku p.č. 529/7, 
zastavěná plocha a  nádvoří,  o výměře 48 m2   v k.ú. Přerov z vlastnictví, A.V.,  
4. k  id ¼ spoluvlastnického podílu spoluvlastnického podílu id. 329/15263 k pozemku p.č. 529/7, 
zastavěná plocha a  nádvoří,  o výměře 48 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví, M.V.,   
do vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou  kupní cenu ve výši 1106,-Kč  (za 
spoluvlastnický podíl statutárního města Přerova). Převod bude hrazen z finančních prostředků 
společenství vlastníků jednotek. 
5. k id 1/2  spoluvlastnického podílu  spoluvlastnického podílu  id. 329/15263 k pozemku p.č. 528/2, 
zastavěná plocha a nádvoří  o výměře  380 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví  Mgr. Š.H.,  
6. k id 1/2 spoluvlastnického podílu, spoluvlastnického podílu  id. 329/15263 k pozemku p.č. 528/2, 
zastavěná plocha a nádvoří  o výměře  380 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví   Ing. V.H.,  
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. 

 

1023/23/9/2011 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 6802 a části p.č. 6840/1 v k.ú.Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod pozemku p.č. 6802, orná půda o výměře 59 m2 a části pozemku p.č. 6840/1, orná půda,  
označený dle geometrického plánu č. 5312-11/2011 jako pozemek p.č. 6840/27, orná půda , o výměře 
103 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky -Pozemkový fond České republiky, se sídlem 
Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČ 45797072 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

1024/23/9/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 3443/64 a p.č. 3443/66 oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  pozemku p.č. 3443/64, ostatní plocha, o výměře 222 m2 a pozemku p.č. 3443/66, ostatní 
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plocha, o výměře 99 m2 oba v k.ú. Přerov z majetku společnosti MSEM a.s., se sídlem Frýdek-Místek, 
Collo-louky 126, IČ: 64610080 do majetku statutárního města Přerova, za kupní cenu 263.860,- Kč,t.j. 
821,99 Kč/m2- cena v místě a čase obvyklá. 

 

1025/23/9/2011 Úplatný převod pozemku p.č. 634/5 v k.ú. Předmostí z podílového 
spoluvlastnictví M.M., M.Z. a J.Z. do vlastnictví statutárního města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova trvat na usnesení č. 
26/2/4/2010 ze dne 13.12.2010, kterým schválilo úplatný převod pozemku parc. č. 634/5, ostatní 
plocha v k.ú. Předmostí z podílového spoluvlastnictví M.M. (id. 1/3), M.Z. (id. 1/3) a J.Z. (id. 1/3) do 
vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu 15.670,- Kč, tj. 490,- Kč/m2. 

 

1026/23/9/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  – pozemku p.č. 731 v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 731, ostatní plocha, o výměře 64 m2 v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví pana F.L., 
k id 1/2 a paní V.L., k id 1/2  do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 640,- 
Kč, t.j. 10,- Kč/m2. Statutární město Přerov uhradí náklady spojené s převodem a daň z převodu 
nemovitostí. 

 

1027/23/9/2011 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2152/2, p.č. 2152/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod pozemků p.č. 2152/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 1.257 m2, p.č. 2152/2 zast. pl. a 
nádvoří o výměře 706 m2 a p.č. 2152/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 70 m2 vše v k.ú. Přerov z 
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 - Nové Město, 
Rašínovo nábř. 390/42, IČ 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

1028/23/9/2011 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č.  5990/43,  orná  půda,  v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod části pozemku p.č. 5990/43, orná  půda v  k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5395-
141/2011 vyhotoveného  ing. Milošem Tomáškem, Geotom, Bystřice pod Hostýnem,  označený jako 
pozemek p.č. 5990/52, orná  půda, o výměře 1250 m2  v k.ú. Přerov, z vlastnictví K.O. do vlastnictví 
statutárního města Přerova, za cenu stanovenou ve znaleckém posudku znalce Ing. Františka Sehnala, 
která činí 158 450,-Kč, (tj. 126,76 Kč/m2) za předpokladu rozpočtového krytí. 

 

1029/23/9/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku  p.č. 1006/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku V.V. do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
1006/1, geometrickým plánem č. 5441-95/2011 označené jako pozemek p.č. 1006/8  o výměře 120 m2 
v k.ú. Přerov, za cenu v čase a místě obvyklou  ve výši 54.000,- Kč, tj. 450,- Kč/m2. Statutární město 
Přerov uhradí náklady za vypracování znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do 
katastru nemovitostí. 
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1030/23/9/2011 Směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 5290/84, p.č. 5290/85, p.č. 
5290/86, p.č. 5290/91, částí 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 pozemky p.č. 5290/103, 
p.č. 5290/131, p.č. 5025/5 a p.č. 5296/2 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                          

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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, částí pozemku p.č. 5290/93, ostatní plocha, dle geometrického 
plánu č. 5343-29/2011 označené jako p.č. 5290/93 o výměře 304 m2 a p.č. 5290/132 o výměře 31 m2, 
částí p.č. 5290/94, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 5343-29/2011 označené jako p.č. 
5290/94 o výměře 131 m2, p.č. 5290/133 o výměře 68 m2 a p.č. 5290/134 o výměře 22 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 pozemky p.č. 5290/103, ostatní plocha, o výměře 927 m2, p.č. 5290/131, ostatní plocha, o výměře 
210 m2, p.č. 5025/5, ostatní plocha, o výměře 296 m2 a 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, s 
doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 3.040,- Kč, ve prospěch statutárního města Přerova. 

 

1031/23/9/2011 Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 388 a části pozemku p.č. 
587 oba v k.ú. Žeravice za pozemek p.č. 605 v k.ú. Žeravice - změna 
usnesení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
svého usnesení č. 188/6/3/2011 z 6. zasedání konaného dne 20.6.2011, kterým schválilo směnu části 
pozemku p.č. 388  trvalý travní porost dle geometrického plánu č. 465-17/2011 pozemek označený 
novým parcelním číslem 388/3 o výměře 81 m2 a části pozemku p.č. 587 ost.pl. dle geometrického 
plánu č. 465-17/2011 pozemek označený novým parcelním číslem 587/3 o výměře 69 m2 oba v k.ú. 
Žeravice ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 605 vodní plocha o výměře 151 m2 
v k.ú. Žeravice ve vlastnictví p. P.N.a s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků ve výši 
17.900,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova. 
 
Změnou se  text: 
"...směnu části pozemku p.č. 388  trvalý travní porost dle geometrického plánu č. 465-17/2011 
pozemek označený novým parcelním číslem 388/3 o výměře 81 m2 a části pozemku p.č. 587 ost.pl. dle 
geometrického plánu č. 465-17/2011 pozemek označený novým parcelním číslem 587/3 o výměře     
69 m2 oba v k.ú. Žeravice." 
 
 
nahrazuje textem: 
"...směnu části pozemku p.č. 388  trvalý travní porost dle geometrického plánu č. 479-99/2011 
pozemek označený novým parcelním číslem 388/5 o výměře 81 m2 a části pozemku p.č. 587 ost.pl. dle 
geometrického plánu č. 479-99/2011 pozemek označený novým parcelním číslem 587/4 o výměře    
69 m2 oba v k.ú. Žeravice." 

 

1032/23/9/2011 Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 
společností Teplo Přerov a.s. 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 uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě, kterou dne  
30.4.2008 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s., IČ 
25391453, se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
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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, na nájem nemovitých věcí tvořících sportovní areály - koupaliště 
Penčice v k.ú. Penčičky a plavecký areál Přerov a zimní stadion Přerov v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 9 
se mění čl. III odst. 1 nájemní smlouvy tak, že se text:  
 
„Nájem se sjednává na dobu určitou do 31.12.2014 s výjimkou části nebytových prostor o výměře 
198,12 m2 ve stavbě občanského vybavení bez čp/če postavené na pozemku p.č. 4327 v k.ú. Přerov a 
části nebytových prostor o výměře 48,93 m2 ve stavbě technického vybavení bez čp/če postavené na 
pozemcích p.č. 4324, p.č. 4327 a p.č. 5099/1 v k.ú.Přerov, k nimž se sjednává nájem na dobu určitou 
do 31.3.2017.“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„Nájem se sjednává na dobu určitou do 31.12.2018.“ 
 
Dodatkem č. 9 se dále mění čl. IV odst. 1 a 2 nájemní smlouvy tak, že se text: 
 
„(1) Cena nájemného v době od 1.5.2008 do 30.4.2009 je stanovena ve výši 3 600 000,- Kč. Cena 
nájemného v době od 1.5.2009 do 31.12.2014 je stanovena ve výši 3 600 000,- Kč ročně, ke které bude 
v souladu s ust. § 56 odst. 3 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, uplatněna daň z přidané hodnoty v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke 
dni účinnosti smlouvy činí sazba daně z přidané hodnoty 19 %.. 
   
Nájemné v období od 1.5.2009 do 31.12.2014:   20 400 000,- Kč 
DPH 19 %:        3 876 000,- Kč 
Celkem:                                                                24 276 000,- Kč. 
 
Cena nájemného v době od 1.1.2015 do 31.3.2017 je stanovena ve výši 96.000,- Kč ročně včetně DPH. 
Smluvní strany se dohodly, že výše nájemného bude v letech 2015 až 2017 zvýšena vždy oproti 
předchozímu kalendářnímu roku o částku odpovídající míře inflace vyhlášené Českým statistickým 
úřadem vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí rok. 
 
(2) Nájemné v období od 1.5.2008 do 30.4.2009 je splatné v měsíčních splátkách na účet 
pronajímatele vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Přerov, č.ú. 19-1884482379/0800, variabilní 
symbol 701000191 do 25. dne příslušného kalendářního měsíce. Úhradou se rozumí připsání příslušné 
částky na účet pronajímatele. 
 
Nájemné v období od 1.5.2009 do 31.12.2014 je sjednáno v režimu dílčích plnění (měsíční plnění) a 
bude hrazeno měsíčně na účet pronajímatele vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Přerov, č.ú. 19-
1884482379/0800, variabilní symbol 701000191, ve výši 300 000 Kč (slovy: třistatisíc korun českých) 
plus DPH ve výši 57 000 Kč (slovy: padesátsedmtisíc korun českých) na základě daňového dokladu 
vystaveného pronajímatelem se splatností 14 dnů ode dne vystavení. Za datum uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění je ve smyslu § 21 odst. 9 zákona o dani z přidané hodnoty považován první den 
kalendářního měsíce. 
 
Nájemné v období od 1.1.2015 do 31.3.2017 je sjednáno v režimu dílčích plnění (měsíční plnění) a 
bude hrazeno měsíčně na účet pronajímatele vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Přerov, č.ú. 19-
1884482379/0800, variabilní symbol 701000191, ve výši 8 000 Kč (slovy: osmtisíc korun českých) 
včetně DPH zvýšené vždy oproti předchozímu kalendářnímu roku o částku odpovídající míře inflace 
vyhlášené Českým statistickým úřadem vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen za předchozí rok, a to na základě daňového dokladu vystaveného pronajímatelem 
se splatností 14 dnů ode dne vystavení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je ve smyslu 
§ 21 odst. 9 zákona o dani z přidané hodnoty považován první den kalendářního měsíce.“ 
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nahrazuje textem: 
 
„ (1) Cena nájemného v době od 1.5.2008 do 30.4.2009 je stanovena ve výši 3.600.000,- Kč a v době 
od 1.5.2009 do 31.12.2018 je stanovena ve výši 3.600.000,-Kč ročně, ke které bude v souladu s ust. § 
56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uplatněna 
daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“ 
 
(2) Nájemné v období od 1.5.2008 do 30.4.2009 je splatné v měsíčních splátkách na účet 
pronajímatele vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Přerov, č.ú. 19-1884482379/0800, variabilní 
symbol 701000191, do 25. dne příslušného kalendářního měsíce. Úhradou se rozumí připsání 
příslušné částky na účet pronajímatele. 
       
Nájemné v období od 1.5.2009 do 31.12.2018 je sjednáno v režimu dílčích plnění (měsíční plnění) a 
bude hrazeno měsíčně na účet pronajímatele vedený u České spořitelny, a.s., č.ú. 19-
1884482379/0800, variabilní symbol 701000191, ve výši 300.000,- Kč (slovy: třistatisíc korun 
českých) navýšených o částku odpovídající platné sazbě daně z přidané hodnoty, a to na základě 
daňového dokladu vystaveného pronajímatelem se splatností 14 dnů ode dne vystavení. Za datum 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je ve smyslu § 21 odst. 9 zákona o dani z přidané hodnoty 
považován první den kalendářního měsíce.“ 
 
Dodatkem č. 9 se rovněž mění označení nemovitostí v příloze č. 1 nájemní smlouvy (Seznam 
nemovitého majetku) dle platných údajů katastru nemovitostí takto: 
 
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: 
 - 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,  
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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. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 
 

1033/23/9/2011 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 uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě ze dne 
5.10.2001, ve znění dodatků č. 1 ze dne 2.2.2007 a č. 2 ze dne 14.6.2010 na část 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) mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností Telefónica Czech Republic a.s., se 
sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ 60193336, jako nájemcem.  
Dodatkem bude původní doba nájmu - na dobu určitou, do 31.12.2011 změněna na novou dobu nájmu 
- na dobu určitou, do 31.12.2016. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 
 

1034/23/9/2011 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova – 
části  pozemku p.č. 2185/2  v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě ze dne 
5.4.2011 na nájem části  pozemku p.č. 2185/2 ostatní plocha o výměře 50 m2 v  k.ú. Přerov uzavřené 
mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Janem Iklem, místem podnikání 
Kopřivnice, Pionýrská 735/15,  IČ  75541220, jako nájemcem.   Dodatek by upravoval nájemné a to 
tak, že nájemné ve výši 3.125,-Kč za období od 1.1. do 31.3.2012  by nebylo hrazeno. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 
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1035/23/9/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části 
obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor v 
objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 34, v k.ú. 
Přerov, Kratochvílova 20 o celkové výměře 56,16 m2 mezi statutárním městem Přerovem, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a společností INTERMONT 
Olomouc, s.r.o.,  se sídlem Olomouc - Chválkovice, Na zákopě 585/2, IČ 26811651, jako nájemcem.  
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 
88.694,- Kč/rok (1.650,-Kč/m2/rok u hlavních místností a 1.320,-Kč/m2/rok u vedlejších místností). 
Účelem nájmu bude využití prostor jako vzorková prodejna dřevěných dveří, obložkových zárubní, 
kování, plovoucích podlah a interiérových doplňků. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.1.2012 
 

1036/23/9/2011 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 433/2 v k.ú. Vinary u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 
433/2, ost.pl., o výměře cca 15 m2 v k.ú. Vinary u Přerova mezi statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem) a paní D.K.(jako nájemcem).  
 Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude 
zřízení okrasné zahrádky.  Roční nájem bude činit 15,- Kč, t.j.1,- Kč/m2/rok. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.1.2012 
 

1037/23/9/2011 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 uzavření nájemní smlouvy na část  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) mezi statuárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  M.K. jako nájemcem. 
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou,  s výpovědní lhůtou 1 měsíce. Výše nájemného bude činit 
4.800,-Kč/rok (dle návrhu žadatele). Účelem nájmu bude využití prostor pro zkoušky hudební kapely 
IMPERIO Přerov. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.1.2012 
 

1038/23/9/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -část 
pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje: 
 
1. uzavření dohody  o skončení nájmu mezi statutárním městem Přerovem, jako  pronajímatelem a 

Ing.J.K. jako nájemcem,  kterou bude ke dni  30.11.2011 ukončen nájemní vztah k části 
pozemku p.č. 455/2, ovocný  sad, o výměře 242 m2,   v k.ú. Lověšice u Přerova, založený 
nájemní smlouvou uzavřenou   mezi pronajímatelem a nájemcem  dne 15.5.2006, 
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2. prominutí nájemného za rok 2011  za část pozemku p.č. 455/2  ovocný sad, o výměře 242 m2,    

v k.ú. Lověšice u Přerova paní Ing. J.K. 
 

1039/23/9/2011 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 73/1 v k.ú. Lýsky  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku p.č. 73/1, 
zahrada, o výměře 4927 m2 v k.ú. Lýsky mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
panem Bc. M.Z. (jako nájemcem). 
 Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu je 
pastva koní. Roční nájem bude činit 500,- Kč, t.j. 0,10 Kč/m2. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.1.2012 
 

1040/23/9/2011 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 uzavření nájemní smlouvy  na část  budovy č.p. 2600, 
Jižní čtvrť 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) mezi  Statutárním městem Přerov, zastoupené Domovní 
správou města Přerova, jako pronajímatelem a společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem  
Tomíčkova 2144/1,Praha 4, IČ: 64949681,  jako nájemcem. 
Nájem bude uzavřen na dobu určitou 20 let, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výše nájemného bude činit 
50 000,-Kč/rok (dle návrhu žadatele). Účelem nájmu bude využití nebytového prostoru pro  zřízení, 
provozování, údržbu a úpravy  nebo výměny  technologické jednotky včetně nadzemního 
komunikačního  vedení, a opěrných bodů (3 antény včetně anténního nosiče upevněného na střeše 
domu) a připojení tohoto zařízení ke stávajícím rozvodům el. energie. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 28.2.2012 
 

1041/23/9/2011 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytové jednotky č. 2631/103 v objektu bytový dům č.p. 2631, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2487/6         
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje souhlas se zpětvzetím výpovědi z nájmu nebytové jednotky č. 2631/103 v 

objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14 – levá část) o celkové výměře 41,25 m2 založeného nájemní 
smlouvou uzavřenou dne 9.12.2003, ve znění dodatků č. 1 ze dne 30.5.2005, č. 2 ze dne 
17.1.2007, č. 3 ze dne 23.6.2008, č. 4 ze dne 31.5.2010 s č. 5 ze dne 10.8.2010 mezi  
statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako 
pronajímatelem a  Miloslavem Suchánkem, místem podnikání Přerov XII - Žeravice, U 
stadionu 194/6, IČ 4872663, jako nájemcem, kterou pan Miloslav Suchánek, místem 
podnikání Přerov XII - Žeravice, U stadionu 194/6, IČ 4872663 dal statutárnímu městu Přerov 
dne 31.8.2011. 

 
2. ruší své usnesení č. 956/21/6/2011 bod 1 ze dne 9.11.2011. 
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3. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem nebytové jednotky č. 2631/103 v objektu 

bytový dům č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/6 v 
k.ú. Přerov (Vaňkova 14 – levá část) o celkové výměře 41,25 m2  a vyhlášení výběrového 
řízení na nájem těchto prostor 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 2.400,-Kč (cena včetně DPH 20%). Vyhlašovaná 
cena bude stanovena dle vnitřního předpisu č. 7/09 (min. 1.000,-Kč/m2/rok u hlavních 
místností a min. 800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností). 

 

1042/23/9/2011 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném      
k části obce Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor           
v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2, 
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místností č. 58, 59 o celkové výměře 95,5 m2 mezi statutárním 
městem Přerovem, jako půjčitelem a Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, se sídlem  
Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, IČ 72051795, jako výpůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Náklady na spotřebované energie nebudou hrazeny. Účelem 
výpůjčky bude využití prostor jako specializovaná výslechová místnost. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 
 

1043/23/9/2011 Zřízení věcného břemene na  nemovitém majetku statutárního města 
Přerova pozemku p.č. 156, p.č. 157,  p.č. 158, p.č. 159/5, p.č. 159/7, 
p.č.175, p.č. 4923, p.č. 4925 vše  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat podzemní přípojku  NN,  na  akci „Přerov“ TS 
Bratrská – kabelové vedení VN, NN, č.  stavby  IE-12-8000295 včetně ochranného pásma a s tím 
spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit  oprávněnému a jím pověřeným 
třetím osobám přístup a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění podzemní přípojky  NN,  na  akci „Přerov“ TS Bratrská – kabelové 
vedení VN, NN, č. stavby  IE-12-8000295 k tíži  pozemku p.č. 156, p.č.157, p.č. 158, p.č. 159/5, p.č. 
159/7, p.č.175, p.č. 4923, p.č. 4925 vše  v k.ú. Přerov. Rozsah věcného břemene je vyznačen  
geometrickým plánem č. 5300-39/2011 pro k.ú. Přerov, vyhotoveným firmou Jitka Deutschová, 
Jestřabí-Zábřeh. 
 Věcné břemeno bude uzavřeno mezi statutárním městem Přerov jako  povinným z věcného 
břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s.  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425,  jako  oprávněným  
z věcného břemene. 
 Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, za  jednorázovou  úhradu    
stanovenou  na základě znaleckého posudku  č. 6067/47/2011 vyhotoveného   Ing. Zdeňkem  
Havránkem, která činí 19 450,-Kč, navýšenou o  příslušnou sazbu DPH. Oprávněný z věcného 
břemene uhradí poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

1044/23/9/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 205, p.č. 4929/1, oba 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 kabelové vedení  VN a NN včetně ochranného 
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pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího  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 VN a NN k tíži pozemků p.č. 
205, zast. plocha a nádvoří, p.č. 4929/1, ost. plocha,  oba v k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035. 
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 
z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedených  
pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH. 
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.1.2012 
 

1045/23/9/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 6706/1 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 kabelové vedení  VN včetně ochranného pásma a 
s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 
třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, 
včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení VN k tíži pozemku p.č.6706/1, ost. 
plocha, v k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035. 
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 
z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedeném  
pozemku 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: 31.1.2012 
 

1046/23/9/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 4394/28 v k.ú. Přerov,          
v majetku statutárního města Přerova  
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Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení  NN a pojistkové skříně NN 
včetně ochranného pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  kabelového vedení NN a 
pojistkové skříně NN k tíži pozemku p.č.4394/28, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov a to ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 
24729035. 
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 
z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedeném  
pozemku 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: 31.1.2012 
 

1047/23/9/2011 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na části pozemku p.č. 530 v k.ú. Penčice - v rámci stavby 
„Přerov-Penčice, k lesu, Prášil, příp. NNk“   

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 spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto vedení k tíži pozemku p.č. 530 v k.ú. 
Penčice 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 DPH v platné sazbě. 
        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 
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Termín: 30.3.2012 
 

1048/23/9/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 172/8, p.č. 171/17, p.č. 168, 
p.č. 157, p.č. 163, p.č. 152 vše v  k.ú. Kozlovice u  Přerova v majetku 
statutárního města Přerova   

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat podzemní  kabelové vedení  NN, rozpojovací 
jistící skříň a přípojkové sítě 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 tyto nemovitosti, za účelem  realizace stavby, zajišťování provozu a údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění tohoto  zařízení distribuční soustavy  k tíži pozemku p.č. 172/8, 
p.č. 171/17, p.č. 168, p.č. 157, p.č. 163, p.č. 152 vše v  k.ú. Kozlovice u  Přerova, a to ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmolky, Teplická 874/8, 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, Děčín IV-Podmolky, Teplická 
874/8, 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, 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. 

 

1049/23/9/2011 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 5839/3 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 zemní 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 nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto kabelového vedení 
NN  k tíži pozemku p.č. 5839/3, ost. plocha, v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmolky, Teplická 874/8, 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, Děčín IV-Podmolky, 
Teplická 874/8, 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 
uvedeném pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, navýšená o 
příslušnou sazbu DPH. 
          Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 
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1050/23/9/2011 Zřízení věcného břemene v souvislosti s umístěním a provozováním 
staveb „Stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově“ 
na pozemku p.č. 5023 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
Olomouckým krajem, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1119/40a, Olomouc – Hodolany, 
zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ 70960399, se sídlem 
Lipenská 753/120, Olomouc – Hodolany, jako povinným z věcného břemene a statutárním městem 
Přerov jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude spočívat v právu umístění a 
provozování staveb „Stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově“ na pozemku p.č. 
5023 (ostatní plocha – silnice) v k.ú. Přerov a právu přístupu a příjezdu na tento pozemek za účelem 
oprav, údržby a rekonstrukce těchto staveb. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou. 
Části pozemku p.č. 5023 v k.ú. Přerov, které budou zatíženy věcným břemenem, jsou vymezeny 
geometrickými plány č. 5371-31/2011 z 2.5.2011, č. 5372-32/2011 z 3.5.2011 a 5373-33/2011            
z 3.5.2011. 

 

1051/23/9/2011 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 1380, příslušném        
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu k 
bydlení č.p. 1380, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov, 
Palackého 19 o celkové výměře 245 m2 do podnájmu Vysoké školy logistiky, o.p.s., se sídlem Přerov I 
- Město, Palackého 25, IČ 25875167,  když nájemcem nemovitostí je společnost DELTA Morava 
s.r.o. , se sídlem Přerov I - Město, Palackého 1380/19, IČ 60734540. 

 

1052/23/9/2011 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na nájem movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na nájem 
movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova (podia) mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 
3165/17, Přerov, jako nájemcem, ze dne 1.6.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2009, dodatku č. 
2 ze dne 30.12.2010 a dodatku č. 3 ze dne 26.9.2011, kterým se prodlužuje doba trvání nájemní 
smlouvy do 31.12.2012.V jiném se text nájemní smlouvy nemění. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 
 

 

1053/23/9/2011 Stanovení ceny nájmu schránky kolumbária 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájemné za užívání jedné schránky kolumbária ve výši 
300,- Kč/rok v členění 180,- Kč/rok za užívání schránky kolumbária a 120,- Kč/rok za náklady 
spojené s údržbou a správou veřejného pohřebiště. 
 

 

1054/23/9/2011 Dodatek č. 7 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov a spol. 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce movitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, 
jako vypůjčitelem, ze dne 22.8.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 
1.6.2009, dodatku č. 3 ze dne 30.12.2009, dodatku č. 4 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 5 ze dne 
30.12.2010 a dodatku č. 6 ze dne 15.2.2011, kterým se prodlužuje doba trvání výpůjčky                     
do 31.12.2012. V jiném se text smlouvy o výpůjčce nemění. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 
 

 

1055/23/9/2011 Výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví společnosti EKO-KOM, a.s. 
statutárnímu městu Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (31 ks 
odpadových nádob na sběr barevného skla o objemu 1100 litrů/ks) mezi společností EKO-KOM, a.s.,  
IČ 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, jako půjčitelem a statutárním městem Přerov 
jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2013 s tím, že po 
uplynutí této doby se změní doba trvání smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Součástí smlouvy o výpůjčce bude zřízení předkupního práva ve prospěch vypůjčitele. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 
 

 

1056/23/9/2011 Výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví společnosti EKO-KOM, a.s. 
statutárnímu městu Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (31 ks 
odpadových nádob na sběr papíru o objemu 1100 litrů/ks) mezi společností EKO-KOM, a.s.,  IČ 
25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, jako půjčitelem a statutárním městem Přerov jako 
vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 2 let od data podpisu smlouvy s tím, 
že po uplynutí této doby se změní doba trvání smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Součástí smlouvy o výpůjčce bude zřízení předkupního práva k předmětu výpůjčky ve 
prospěch vypůjčitele. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.12.2011 
 

1057/23/9/2011 Hospodaření objektu Chemoprojektu za roky 2008, 2009, 2010 a 2011. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o hospodaření objektu Chemoprojektu za roky 2008, 2009, 2010 a 

2011. 
 
2. ukládá náměstkům primátora Mgr. Josefu Kulíškovi a p. Michalu Záchovi, DiS. předložit 

variantní záměr využití budovy Chemoprojektu včetně přilehlé lokality do 30.4.2012. 
 

1058/23/9/2011 Prodloužení termínu plnění mandátní smlouvy na zajištění prodeje 
1.013 bytových jednotek z majetku statutárního města Přerova 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 mandátní smlouvy na zajištění 
prodeje 1.013 bytových jednotek z majetku Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců 
bytových jednotek, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické 
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví 
bytů) v platném znění a vnitřního předpisu Magistrátu města Přerov č. 25/2007 „Zásady realizace 
prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ v platném 
znění, která byla uzavřena dne 30.6.2008 s Mgr. Ivou Derychovou, JUDr. Karlem Veverkou a JUDr. 
Marií Neulsovou, advokáty sdruženými v Advokátní kanceláři, se sídlem v Přerově, Boženy Němcové 
2, kdy dodatkem č. 2 bude prodloužen původní termín plnění do 31.12.2011 na nový termín plnění do 
31.12.2012. V ostatních ustanovení se uvedená mandátní smlouva nemění. 

 

1059/23/9/2011 Pověření k podpisu dodatků pojistných smluv 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb 
Mgr. Zdeňka Vojtáška uzavřením a podpisem dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720427173, 
uzavřené dne 26.3. 2010 mezi Statutárním městem Přerovem a Kooperativa pojišťovnou, a.s. Vienna 
Insurance Group dle přílohy č. 1, dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 6981134205, uzavřené dne 2.4. 
2010 mezi Statutárním městem Přerovem a Kooperativa pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group dle 
přílohy č. 2 a dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 2266896261, uzavřené dne 2.4. 2010 mezi 
Statutárním městem Přerovem a Kooperativa pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group dle přílohy      
č. 3. 

 

1060/23/10/2011 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: 15.12.2011 
 

1061/23/10/2011 Městská knihovna v Přerově – smlouva o výpůjčce movitého majetku  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem 
Přerovem jako půjčitelem a Městskou knihovnou v Přerově, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Přerov, Žerotínovo nám. 36, IČ: 70887616, jako vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky je počítačová 
sestava dle důvodové zprávy, pořízená statutárním městem Přerovem z nadačního příspěvku 
Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, se sídlem Praha 1, Hrad, IČ: 27072857. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a účelem 
výpůjčky bude využívání předmětu výpůjčky v rámci pokračování projektu „Senioři komunikují“ 
vypůjčitelem. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

1062/23/10/2011 Odměny ředitelům škol a školských zařízení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a 
mateřských škol a zařízení školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu 
uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových 
prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2011 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu 
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Olomouckého kraje, v rámci rozvojových programů vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky na rok 2011, z prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové 
organizaci na rok 2011 a z fondu odměn příspěvkové organizace. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

1063/23/10/2011 Užívání nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova za účelem poskytování základního vzdělávání 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr nájmu  objektu k bydlení č. p. 2216, příslušného k části obce Přerov I – 

Město, na pozemku p. č. 4575/1 (Přerov, Máchova 3), pozemku p. č. 4576 zahrada o výměře 
430 m2, vše v k.ú. Přerov a movitých věci dle seznamu a záměr výpůjčky pozemku p. č. 
4575/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2 v k.ú. Přerov a vyhlašuje výběrové řízení 
na poskytování základního vzdělávání, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2011 

2. schvaluje komisi pro hodnocení nabídek v  rámci výběrového řízení a její náhradníky ve 
složení: 

 
a) členové komise: 
• Mgr. Dušan Hluzín (předseda komise) 
• p. Čestmír Hlavinka 
• Mgr. Romana Pospíšilová 
• Miloslav Dohnal 
• Ing. Alena Klementová 
 
b) náhradníci komise: 
• Bc. Václav Zatloukal 
• Bc. Libuše Drtilová 
c) organizační pracovník  
• Mgr. Petr Hrbek referent Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova 

 

1064/23/10/2011 Zařízení školního stravování – informace o současném stavu  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informaci Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova k zařízením školního stravování 
zřizovaným statutárním městem Přerovem. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2011 
 

1065/23/10/2011 Lenka Kocfeldová - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 460 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a Lenkou Kocfeldovou, IČ: 71179828, se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 
1123, na vybavení a provoz sportovního centra v Přerově Předmostí, Teličkova 491/6b v roce 2011. 
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1066/23/10/2011 1. FC Viktorie Přerov o.s. - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
1. FC Viktorie Přerov o.s., IČ: 66743338, se sídlem Přerov, Sokolská 734/28, na sportovní 
činnost a provoz: 

• na ulici Sokolská 
- dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p.č. 6724/1, 6724/4  
- šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 4293/4 
- šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti č.p. 734 na parcele p.č. 4306/30, 4306/31 a 

4306/32, 
• na ulici Alšova 
- dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p.č. 5307/2 
- šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 5307/105 a 

5307/334,  
 
vše v k.ú. Přerov v roce 2011. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 

závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3113 
 
 

  
5331 

 

610 Základní školy 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

17 693,2 * - 200,0 
- 200,0 

17 493,2 

3419   
5222 

 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 300,0 * + 200,0 
+ 200,0 

1 500,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

6/610  Základní školy – příspěvky na provoz včetně 
 dalších výdajů příspěvkovým organizacím 
 zřízeným městem Přerov 

33 728,8 * - 200,0 33 528,8 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 32 018,8 * + 200,0 32 218,8 
* počáteční stavy navazují na jiný materiál 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2011 

 

1067/23/10/2011 Sportovní klub Přerov - účelová dotace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši                

100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
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subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na 
dovybavení atletického areálu na Alšově ulici (na ochrannou klec  na hod diskem, doskočiště 
na skok vysoký a skok o tyči a sektor na hod kladivem) v roce 2011. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 

závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3113   
5331 

 

610 Základní školy 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

17 493,2 * - 100,0 
- 100,0 

17 393,2 

3419   
5222 

 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 500,0 * + 100,0 
+ 100,0 

1 600,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

6/610 Základní školy – příspěvky na provoz včetně 
dalších výdajů příspěvkovým organizacím 
zřízeným městem Přerov 

33 528,8 * - 100,0 33 428,8 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 32 218,8 * + 100,0 32 318,8 
* počáteční stavy navazují na jiný materiál 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.12.2011 

 

1068/23/11/2011 Poskytnutí dotace pro Hospic na Svatém Kopečku 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova  
 
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Hospic na Svatém Kopečku, IČ 73634671,  Sadové náměstí 
24, 772 00  Svatý Kopeček, na provoz zařízení pro rok 2011, 
 
2.  schválit následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis.Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet   po 
úpravě 

4349 
 
 
 
 

 
 

5169 

62X Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva  
Nákup ostatních služeb 

208,7 - 20,0 
 

- 20,0 

188,7 
 

4359  
 

620 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče 

15,0 + 20,0 
 

35,0 
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5223 Neinvestiční transfery církvím a 
náboženským společnostem 

+ 20,0 

 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 31 998,8 + 20,0 32 018,8 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 30.12.2011 
 

1069/23/11/2011 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Kopaniny 12, s panem T.Š. za 

obvyklých podmínek, 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, Kopaniny 10, s paní Y.Z. za 

obvyklých podmínek, 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Škodova 33, s panem M.H.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, 

 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Jižní čtvrť II/2, s panem D.B., 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, 

 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 8 v Přerově, Kojetínská 1946, s 

manželi A.a M.S. na dobu 3 měsíců, za podmínky postupného splácení závazků za odvoz 
komunálního odpadu ve výši 250,- Kč měsíčně a dluhů vůči DSMP ve výši 250,- Kč měsíčně. 

 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 v Přerově, Denisova 8, s panem K.Z. 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, 

 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Kojetínská 1827, s manželi A. a 

N.H. 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, 

 
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Husova 9, s manželi P. a M.L. 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. 

 

1070/23/11/2011  Uzavření nájemních  smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 2 v domě č.p. 1259 v Přerově,  

Tovačovská  č.o. 9, s paní P.G., 
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2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 2 v domě č.p. 1830 v Přerově, 
Kojetínská   č.o. 30, s paní  C.L., 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 13 v domě č.p. 1946 v Přerově, 

Kojetínská   č.o. 38, s paní  A.M., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 10 v domě č.p. 1828 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 26, s panem  M.M., 
 
5. ruší usnesení č. 925/20/8/2011 (bod 4) z 20. schůze Rady města, konané dne 25.10.2011 (paní 

H.D.), 
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy  k obecnímu  bytu č. 13  v domě   č.p. 2145  v Přerově, 

Denisova  č.o. 12, s paní J.K. a to za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu, 

 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy  k obecnímu  bytu č. 11  v domě   č.p. 2144  v Přerově, 

nám. Fr. Rasche  č.o. 7, s manželi  J. a P.M., a to za podmínky uzavření dohody o zániku 
nájmu k doposud užívanému bytu. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 10.1.2012 

 

1071/23/12/2011 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej doposud neprodaných bytů dle zák. č. 72/94 Sb. v platném 
znění v již privatizovaných domech 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit konání 
dalšího výběrového řízení na doprodej bytů ještě jednou tzv. obálkovou metodou s termínem vyhlášení 
bezodkladně po dosažení možnosti nabídky nejméně deseti volných nebo i obsazených bytů bez 
pohledávky i s pohledávkou , a to za podmínek uvedených v důvodové zprávě s tím, že :   
 
1. U bytu č. 2552/7 v domě Jižní čtvrť II/14 v Přerově, na který nebyla podána žádná nabídka  v 

předešlém výběrovém řízení, bude snížena min. cena bytu vč. alikvotního podílu pozemku na 60% 
ceny obvyklé, zjištěné znalcem. 

 
2. U bytů s pohledávkou č. 629/1 v domě Mervartova 7, č. 2382/5 v domě Na odpoledni 4   a č. 

2660/1  v domě Šrobárova 6, vše v Přerově, na které nebyly podány žádné nabídky v 
předešlém výběrovém řízení, bude snížena cena bytů vč. alikvotních podílů pozemků na 80% ceny 
obvyklé, zjištěné znalcem. 

 
 

1072/23/12/2011 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Rada města Přerova po projednání ukládá řediteli Domovní správy města Přerova připravit nájemní 
smlouvu k bytu č. 8 (garsoniéra) v bytovém domě na ulici gen. Štefánika 6 s panem R.D., 
zaměstnancem Statutárního města Přerova, zařazeným do Magistrátu města Přerova v souladu s 
bodem 8. přílohy č. 6. Vnitřního předpisu č. 28/05, vydaného Radou města Přerova, o hospodaření s 
obecními byty. 

 

1073/23/12/2011 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených Statutárním městem Přerov  
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Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ve smyslu § 134 zákoníku 
práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Přerov, a to v rozsahu, 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy v souladu s vnitřní směrnicí č. 2/10. 

 

1074/23/12/2011 Veřejné zakázky - rozpočtový rámec (Přerovské listy – komplexní 
vydavatelské a distribuční služby, TV v Přerově) 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o vyhlášení  veřejné 

zakázky  na komplexní vydavatelské a distribuční služby na zpracování měsíčníku „Přerovské  
listy“ na období březen 2012 až prosinec 2015 a schválit rozpočtový rámec zakázky v  
předpokládaném objemu 3.866 tis. Kč bez DPH na uvedené období, 

 
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí vyhlášení  veřejné zakázky   

„TV v Přerově“ na období od 1.4.2012 do 31.3.2013 a schválit rozpočtový rámec zakázky v  
předpokládaném objemu 2.083 tis. Kč bez DPH na uvedené období. 

 

1075/23/12/2011 Petice za neplacení stočného v části místní části Přerova Kozlovic 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí petici části občanů místní části Přerova Kozlovic a výsledky projednávání 

Kanceláří primátora. 
 
2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi, která bude zaslána Kanceláří primátora zástupci 

petentů. 

Odpovídá: Z. DANĚK 

Termín: 16.12.2011 

 

1076/23/12/2011 Zahraniční pracovní cesta 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu do Vídně členovi Kontrolního 
výboru Ivo Lauschovi. Cesta se uskuteční dne 1.12.2011. 

 

1077/23/12/2011 Použití znaku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova společností 
Confero spol. s.r.o. pro atlasové dílo „ Česko v mapách  “. 

 

1078/23/12/2011 Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje termíny konání schůzí Rady města Přerova na I. pololetí 2012, 
 
2. bere na vědomí návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Přerova na I. pololetí 

2012. 
 

1079/23/12/2011 Veřejná zakázka - úvěr do výše 100 mil. Kč 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení č. 814/19/3/2011 z 19. schůze Rady města Přerova konané dne 4. října 2011, tj. 

zrušení zadávacího řízení v souladu s ust. § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.,           
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 
2. schvaluje zadání veřejné zakázky na poskytnutí úvěru ve výši do 100 mil. Kč v souladu se 

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

 
3. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně přílohy č. 1-3 
 
4. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o firmy: 
 

Název Sídlo IČ 
Česká spořitelna, a. s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 

PSČ 140 00 
452 44 782 

Československá obchodní banka, 
a. s. 

Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 
150 57   

000 01 350 

Komerční banka, a. s. Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, 
PSČ 114 07 

 453 17 054 

GE Money Bank, a. s. Praha  4-Michle,Vyskočilova 
1422/1a, PSČ 140 28 

256 72 720   

HSBC Bank plc – pobočka Praha Praha 1, Millenium Plaza, V 
celnici 10, PSČ 117 21  

659 97 212 

 
5. schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:   
 

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

Ing. Eva Řezáčová Dagmar Bercsényiová 
Ludmila Tomaníková Bc. Václav Zatloukal 

 

1080/23/12/2011 Projektová dokumentace „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení Rady města Přerova z 19. schůze konané 
dne 4. října 2011 č. 872/19/9/2011 tak, že text: 
 
„1. schvaluje zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace „Zajištění přenosu dat a 
informací v územní samosprávě města Přerova“  v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zakázka malého rozsahu“ 
 
„2. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci dle přílohy“ 
 
„4. ustanovuje dle §§ 59, 71 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek a   
hodnotící komisi ve složení: Ing. Jiří Lajtoch, Mgr. Josef Kulíšek, Mgr. Dušan Hluzín, Bc. Václav 
Zatloukal, Ing. Jiří Bakalík, Ing. Hana Mikulová, Ing. Pavle Chroust, Ing. Pavel Gala, Ing. Jitka 
Kučerová, Mgr. Petr Karola, Oldřiška Sedláčková“ 
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se nahrazuje textem 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace „Projektová dokumentace 
a související poradenské služby „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova“  v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zakázka malého rozsahu“ 
 
2. schvaluje výzvu pro podání nabídek a zadávací dokumentaci na služby dle přílohy č. 1 a 2 
 
4.  ustanovuje komisi pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek a  hodnotící komisi ve složení: 
 

Členové komise   Náhradník komise   
Ing. Jiří Lajtoch zadavatel Bc. Václav Zatloukal  člen ZM 

Mgr. Josef Kulíšek náměstek primátora Ing. Pavel Gala  vedoucí odboru ROZ 
Mgr. Dušan Hluzín náměstek primátora Ing. Jitka Kučerová  vedoucí odd. ICT 
Ing. Jiří Bakalík tajemník Mgr. Petr Karola vedoucí odboru VNITŘ 

Ing. Hana Mikulová vedoucí odd. DOT Oldřiška Sedláčková vedoucí odboru 
ekonomiky 

Ing. Pavel Chroust RPSC idas s.r.o.     

 

1081/23/12/2011 Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů na centrální „Nákup 
kancelářského materiálu“ a „Nákup hygienických potřeb“ 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Smlouvu     
o sdružení veřejných zadavatelů podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, a to za účelem společného postupu při zadání veřejných zakázek na 
centrální „Nákup kancelářského materiálu“ a „Nákup hygienických potřeb“, jejímž cílem má být výběr 
nejvhodnějšího dodavatele, včetně uzavření příslušných smluv, a to za podmínek specifikovaných dále 
v této smlouvě dle přílohy č. 1. 

 

1082/23/12/2011 Zahraniční pracovní cesta 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu do Drážďan tajemníkovi 
Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu Bakalíkovi. Cesta se uskuteční dne 8.12.2011 v rámci 
Benchmarkingové iniciativy skupina A. 

 

1083/23/12/2011 Smlouva o nákupu služebního vozidla (9 místného) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje na základě doporučení komise pro otevírání obálek 
nákup vozidla od firmy Auto Kubíček s.r.o.  za cenu 619 500,- Kč s DPH . 

Odpovídá: Mgr. O. TERIAKI 

Termín: ihned 
 

V Přerově dne 30. 11. 2011 
 
 
 
 
      Ing. Jiří Lajtoch                             Michal Zácha, DiS. 
primátor města Přerova      náměstek primátora města Přerova 


