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 USNESENÍ  z 27. schůze Rady města Přerova konané dne 18. ledna 2012 

 

1149/27/1/2012 Program 27. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  program 27. schůze Rady města Přerova konané dne 18. ledna 2012 
 
2. schvaluje paní Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu             

27. schůze Rady města Přerova 
 

 

1150/27/2/2012 Změna v personálním obsazení – Komise pro projednávání záměrů     

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává na jeho vlastní žádost z funkce člena Komise pro projednávání záměrů                     

v majetkoprávních záležitostech Ing. Davida Palu ke dni 31.ledna 2012 
 
2. jmenuje členem Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech                

p. Františka Landsingera ke dni 1.února 2012. 
 

 

1151/27/2/2012 Změna v personálním obsazení - Komise dopravy, bezpečnosti               
a prevence kriminality 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává z funkce člena Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality p. Jaroslava 

Šintáka ke dni 31. ledna 2012 
 
2. jmenuje členem Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality p. Ivo Lausche ke dni   

1. února 2012 
 

 

1152/27/2/2012 Kontrola usnesení - zhodnocování finančních prostředků  

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukládání krátkodobě volných finančních prostředků 
statutárního města Přerova za období od 01.10.2011 do 31.12.2011. 
 

 

1153/27/3/2012 Informace o vydání Vnitřního předpisu č. 25/2011 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci Odboru ekonomiky o vydání Vnitřního 
předpisu č. 25/2011 Směrnice o postupu při poskytování dotací mimo přímé podpory, grantový 
program a dotace poskytované na základě jiných vnitřních předpisů nebo programů. 
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1154/27/3/2012 Útulek pro zvířata - přijetí daru  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata od paní A.Č. v celkové výši 

600 Kč, 
 
2.  schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata od paní A.K. ve výši 20.000 

Kč, 
 
3. schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata od neznámého dárce           

ve výši 300 Kč. 
 

 

1155/27/3/2012 Obecně závazná vyhláška č.../2012, kterou se zrušuje Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo 
lokálního herního systému  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č…./2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní 
místo lokálního herního systému ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 29.2.2012 
 

 

1156/27/3/2012 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 212 122,00 Kč, tj. 4/5 z  pohledávky ve výši         
265 153,00 Kč za paní J.M., vzniklého  z důvodu prodlení s úhradou nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v Přerově. Pohledávka statutárního města Přerova na poplatku  z 
prodlení za pozdní platby nájemného činí 128 698,00 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova 
na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb činí 136 455,00 Kč. 
 

 

1157/27/3/2012 Nařízení města o stanovení maximální ceny jízdného v MHD 

Rada města Přerova po projednání vydává Nařízení č. .../2012 o stanovení maximální ceny jízdného    
v městské dopravě osob na území statutárního města Přerova, dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě. 

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ 

Termín: 19.1.2012 
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1158/27/3/2012 Cestovní náhrady 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č. ../2012, kterým se mění vnitřní předpis    
č. 8/10 Cestovní náhrady, ve znění vnitřního předpisu č. 7/11. 
 

 

1159/27/3/2012 Rozpočtové opatření č. 18 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu dle příloh č. 1, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2. 
 

 

1160/27/3/2012 Rozpočtové opatření č. 1 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí výklad Ministerstva financí ČR ke změnám rozpočtu obce dle přílohy č. 1, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2           

a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3. 
 

 

1161/27/3/2012 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy 
rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazného ukazatele dle přílohy č. 2. 
 

 

1162/27/3/2012 Rozpočtové opatření – investiční akce 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 
úpravy rozpočtu investičních akcí dle přílohy a tabulky. 
 

 

1163/27/3/2012 Rozpočtové opatření – nové investiční akce 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy 
rozpočtu dle přílohy č. 1 včetně tabulky a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 
 

 

1164/27/4/2012 Program regenerace a revitalizace zámku v Přerově - zpráva o plnění 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
zprávu o plnění Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově. 
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1165/27/4/2012 Fasáda roku 2011 - 9.ročník ceny za realizaci čelní fasády udělované 
městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vyhlašuje 9.ročník ceny "Fasáda roku " za realizaci čelní fasády udělované městem 
 
2. pověřuje oddělení komunikace a vnějších vztahů, kanceláře primátora, zveřejněním podmínek 

9.ročníku ceny "Fasáda roku" za realizaci čelní fasády udělované městem Přerov, a to             
na úředních deskách města Přerova, na webových stránkách města Přerova, kabelové televizi 
Nej TV a.s. a v Přerovských listech. 

Odpovídá: Bc. L. CHALUPOVÁ 

Termín: 15.2.2012 

 
3. pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje realizací samotné soutěže 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 31.5.2012 

 
 

1166/27/4/2012 IPRM Přerov-Jih - schválení projektů pro dotaci z IOP a jmenování 
nového člena řídícího výboru 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje projekty  
 - Modernizace bytového domu Husova 691/16, Přerov 
 - Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť IV/6, IV/7, Přerov 
 - Dětské hřiště Jižní Čtvrť I/9-12 
 - Dětské hřiště Jižní Čtvrť III/1-3 

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

 
2. odvolává z členství v řídícím výboru IPRM Přerov-Jih Mgr. Jaroslava Dobeše, 
 
3. jmenuje do funkce člena řídícího výboru IPRM Přerov-Jih paní Janu Kupkovou, DiS., dle 

důvodové zprávy. 
 

 

1167/27/4/2012 Oprava chodníku a cyklostezky Přerov - ul. Na Loučkách - smlouva     
o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 1151/1 a 1152/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu opravy 
chodníku a cyklostezky Přerov v ul. Na Loučkách na pozemcích p.č. 1151/1 a 1152/1 v k.ú. Přerov    
ve vlastnictví Olomouckého kraje, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem a Olomouckým 
krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc, IČ 60609460, ve znění dle přílohy. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.3.2012 
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1168/27/4/2012 Smlouva PD bytový fond DSmP – IPRM Husova 11,13, Husova 15,17, 
Kojetínská 22, Kojetínská 24, Kojetínská 26 a Kojetínská 28, Přerov - 
dodatek č. 2 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. MMPr-
SML/687/2011 se společností DaF Projekt s.r.o. Ostrava, IČ 259 05 813 se sídlem Hornopolní 131/12, 
702 00 Ostrava. Dodatek č. 2 je vyvolán změnou způsobu vytápění v objektech Husova 11, 13 a 
Husova 15, 17 a upravuje cenu díla na 534 500,- Kč bez DPH (641 400,- Kč vč. DPH). 
 

 

1169/27/4/2012 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje                  
k opatřením Fondu solidarity EU (Lávka pro pěší U  Tenisu v Přerově) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy  o poskytnutí dotace  dle  zákona        
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů             
na projekt „Provedení diagnostického průzkumu lávky, vypracování podkladů pro dynamickou 
zatěžovací a statickou zkoušku, stanovení únosnosti lávky  a Zaměření prostorových deformací 
konstrukce  lávky U Tenisu v Přerově,  mezi  Statutárním městem  Přerovem, se sídlem  Bratrská 34, 
750 11 Přerov, IČ: 003 01 825, DIČ: CZ  003 01 825  a  Olomouckým krajem,  se sídlem     
Jeremenkova  40a, 779 11 Olomouc, IČ: 606 09 460, DIČ: CZ 606 09 460. 
 

 

1170/27/4/2012 Zajištění energetických úspor objektů ZŠ U Tenisu a ZŠ Svisle - 
zpracování žádostí o dotace 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  ukládá Oboru koncepce a strategického rozvoje připravit aktualizaci žádostí o dotace            

do připravované výzvy OPŽP na projekty "Zajištění energetických úspor objektu ZŠ Svisle"         
a "Zajištění energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu". 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.4.2012 

 
2.  schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo, uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov a společností EC Consulting, a.s. na zpracování akce "Příprava projektů energetických 
opatření ZŠ Svisle, ZŠ U Tenisu a MŠ K.Kouřilka v Přerově", dle důvodové zprávy. 

 
3. schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na zpracování žádostí o dotace na projekty "Zajištění 

energetických úspor objektů ZŠ Svisle a ZŠ U Tenisu" mezi statutárním městem Přerov           
a společností RotaGroup s.r.o., Radyňská 488/8, Plzeň, IČ 27967344 za nabídkovou cenu 
355.200,- Kč vč.DPH. 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

1 000,0 + 255,2 1 255,2 
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Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  420  Projektové dokumentace 
 (projektový manažer) 

950,0 + 255,2 1 205,2 

 
5. pověřuje společnost RotaGroup s.r.o., Radyňská 488/8, Plzeň, IČ 27967344 komplexním 

zajištěním zadávacího řízení pro výběr zhotovitele staveb "Zajištění energetických úspor 
objektu ZŠ U Tenisu" a " Zajištění energetických úspor objektu ZŠ Svisle", za podmínky 
finančního krytí. 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 31.3.2012 

 

 

1171/27/4/2012 Kompostárna Přerov-Žeravice - pokračování projektu 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o situaci projektu "Kompostárna Přerov-Žeravice",dle důvodové 

zprávy, 
 
2. schvaluje zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace „Kompostárna 

Přerov, 1. a 2. etapa – dokumentace pro stavební povolení“ v souladu s ustanovením § 6 
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zakázka malého 
rozsahu .Zadávací řízení bude zahájeno za podmínky finančního krytí. 

 
3. schvaluje výzvu k podání nabídky a smlouvu o dílo dle přílohy č. 1-2, 
 
4. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o firmy: 
 
Obchodní společnost, sídlo IČ 
PRINTES - ATELIER s.r.o. 
Přerov, Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 750 02 

253 91 089 

MS architekti s.r.o. 
Praha 10, Donská 9 

625 80 426 

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. 
Přerov, Dluhonská 1350/43, PSČ 750 02 

435 41 747 

EkoINPROS, spol. s r.o. 
Brno, Svitavská 576/46, PSČ 614 00 

005 47 522 

S-projekt plus, a.s. 
Zlín, třída Tomáše Bati 508, PSČ 762 73 

607 34 485 

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

nabídek. 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 31.3.2012 
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1172/27/5/2012 Městský hřbitov Přerov, stará část – rozvody vody 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst.6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce na realizaci 
stavby „Městský hřbitov Přerov, stará část – rozvody vody“ uchazeče SISKO spol. s r.o.,        
se sídlem Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov, IČ: 471 55 558, pro nesplnění jistoty 
požadované v zadávací dokumentaci ve smyslu § 67 zákona. 

 
2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona o výběru nabídky s nejnižší 

nabídkovou cenou  na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Městský hřbitov 
Přerov, stará část – rozvody vody“, která byla předložena od společnosti Všeobecná stavební 
Přerov spol. s r.o., se sídlem Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII – Žeravice, IČ: 465 81 
367, s nabídkovou cenou ve výši 799 491,50 Kč bez DPH, tj. 959 389,80 Kč vč. DPH. 

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

a společností Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o., se sídlem Pod Lapačem 229/29, 750 02 
Přerov XII – Žeravice, IČ: 465 81 367, jako zhotovitelem, na provedení díla  „M ěstský hřbitov 
Přerov, stará část – rozvody vody“ s nabídkovou cenou 799 491,50 Kč bez DPH, tj.              
959 389,80 Kč vč. DPH. 

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

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

 

1173/27/5/2012 Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst.6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce na realizaci 
stavby „Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň“ uchazeče SANBON, spol. s r.o.,      
se sídlem Sušilova 38, 750 00 Přerov, IČ: 253 58 375, pro neúplnost nabídky požadované             
v zadávací dokumentaci (neposkytnutí jistoty, nesplnění základních kvalifikačních 
předpokladů, nesplnění ekonomických a finančních předpokladů). 

 
2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona o výběru nabídky s nejnižší 

nabídkovou cenou  na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Městský hřbitov 
Přerov, stará část – obřadní síň“, která byla předložena od společnosti STAVBEST Morava 
a.s., se sídlem Žerotínovo nám. 961/14, 750 02 Přerov, IČ: 285 72 947, s nabídkovou cenou   
ve výši 1 857 949,- Kč bez DPH, tj. 2 229 539,- Kč vč. DPH. 

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

a společností STAVBEST Morava a.s., se sídlem Žerotínovo nám. 961/14, 750 02 Přerov,    
IČ: 285 72 947, jako zhotovitelem, na provedení díla  „M ěstský hřbitov Přerov, stará část – 
obřadní síň“ s nabídkovou cenou 1 857 949,- Kč bez DPH, tj. 2 229 539,- Kč vč. DPH,           
za podmínky finančního krytí. 

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

námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 
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5. bere na vědomí doporučení Komise rozvojové a investiční Radě města Přerova ponechat 
nevyčerpané finanční prostředky ze schválených rozpočtů z  akcí: "Městský hřbitov Přerov, 
stará část – rozvody vody“, „Střecha objektu „most k životu“ – B. Němce, Přerov“                   
a  „Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň“  na  Odboru správy majetku                      
a komunálních služeb pro dokončení  kompletní  revitalizace  staré obřadní síně městského 
hřbitova, a to pro vybudování kolumbária v této obřadní síni v roce 2012. 

 
 

1174/27/5/2012 Střecha objektu „Most k životu“ – B. Němce, Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst.6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce na realizaci 
stavby „Střecha objektu „Most k životu“ – B. Němce, Přerov“ uchazeče JH Kokory – střechy 
s.r.o., se sídlem Kokory 169, PSČ 751 01, IČ: 278 26 511, pro nesplnění jistoty požadované       
v zadávací dokumentaci ve smyslu § 67 zákona, pro nesplnění kvalifikačních předpokladů dle 
§ 53 zákona, pro nesplnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona       
a pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona. 

 
2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona o výběru nabídky s nejnižší 

nabídkovou cenou  na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Střecha objektu 
„Most k životu“ – B. Němce, Přerov“, která byla předložena od společnosti VESTAV group 
s.r.o., se sídlem Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov, IČ: 276 75 912, s nabídkovou cenou      
ve výši 1 085 997,-Kč bez DPH, tj. 1 303 196,- Kč vč. DPH. 

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

a společností VESTAV group s.r.o., se sídlem Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov, IČ: 276 75 
912,  jako zhotovitelem, na provedení díla „Střecha objektu „Most k životu“ – B. Němce, 
Přerov“ s nabídkovou cenou 1 085 997,-Kč bez DPH, tj. 1 303 196,- Kč vč. DPH 

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

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

 

1175/27/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých a movitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - dvou podzemních garáží 
bez čp/če pod pozemkem p.č. 284, stavby dřevěných skladišťových 
komor na pozemku p.č. 282 a části pozemku p.č. 282, vše v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – převod dvou 
podzemních garáží bez čp/če pod pozemkem p.č. 284, stavby dřevěných skladišťových komor           
na pozemku p.č. 282 a části pozemku p.č. 282 o výměře cca 125 m2, vše v k.ú. Přerov. 
 

 

1176/27/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerova – nebytové  jednotky č. 
2398/101 v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2495 v k.ú. Přerov (Vaňkova 1) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytové 
jednotky č. 2398/101 jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce 
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Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495  v k.ú. Přerov (Vaňkova 1) o celkové výměře 93,76 m2. 
 

 

1177/27/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 426/16, ovocný sad,      
v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a V.K., 

jako nájemcem, kterou bude ke dni 31.1.2012 ukončen nájemní vztah k části pozemku p.č. 
426/16, ovocný sad, v k.ú. Předmostí o výměře 168 m2, založený nájemní smlouvou 
uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 26.5.1997, ve znění  dodatku č. 1 ze dne 
28.3.2011 a dodatku č. 2 ze dne 15.12.2003. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 29.2.2012 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 4126/16, ovocný sad, 

o výměře 168 m2, v k.ú. Předmostí. 
 

 

1178/27/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 418/1, orná půda,        
v k.ú. Lověšice u Přerova 

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

pronajímatelem a J.V., jako nájemcem, kterou bude ke dni 31.1.2012 ukončen nájemní vztah k 
části pozemku p.č. 418/1, orná půda,    v k.ú. Lověšice u Přerova, o výměře 292 m2, založený 
nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 9.11.1998, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001 a dodatku č. 2 ze dne 10.12.2003 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 29.2.2012 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku  p.č. 418/1, orná půda,      

o výměře 292 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova. 
 

 

1179/27/6/2012 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný  převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 263 a p.č. 264 
v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  
 
1.  neschválit  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých  věcí, pozemků p.č. 

263, ostatní plocha, o výměře 294 m2, a  p.č. 264, ostatní plocha, o výměře  14799 m2  vše       
v k.ú. Čekyně. 
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2.  neschválit  záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých  věcí, pozemků 
p.č. 263, ostatní plocha, o výměře 294 m2, a  p.č. 264, ostatní plocha, o výměře  14799 m2  vše 
v k.ú. Čekyně. 

 
3.  schválit  vzdání se předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 o územním plánování     

a  stavebním řádu (stavební zákon),  k pozemku  p.č. 264, ostatní  plocha, o  výměře 14799 m2  
v  k.ú. Čekyně. 
 

 

1180/27/6/2012 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný  převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 621 v k.ú. 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých  věcí z majetku statutárního města Přerova, části pozemku p.č. 621, orná půda,  o výměře 
cca 600 m2 v  k.ú. Předmostí. 
 

 

1181/27/6/2012 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný  převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 3751/1       
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města Přerova,  
části pozemku  p.č. 3751/1,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 25 m2 v  k.ú. Přerov. 
 

 

1182/27/6/2012 Bezúplatný převod pozemků pod silnicí II. třídy z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod částí pozemků p.č. 4973 a p.č. 6030/2 v k.ú. Přerov, označených v geometrickém plánu            
č. 5339-82/2011 ze dne 7.4.2011 jako pozemek p.č. 4973/13 (ostatní plocha – silnice) o výměře   
10158 m2 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 7164/29 (ostatní plocha – silnice) o výměře 8 m2 v k.ú. Přerov   
a částí pozemků p.č. 4961, p.č. 4963 a p.č. 4977 v k.ú. Přerov, označených v geometrickém plánu        
č. 5338-81/2011 ze dne 7.4.2011 jako pozemek p.č. 4961/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace)        
o výměře 3387 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1119/40a, Olomouc – Hodolany. 
 

 

1183/27/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2543/2 v objektu k bydlení č.p. 
2542, č.p. 2543, č.p. 2544, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5745/15 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. 2543/2 v objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, příslušném          
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/15 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/10, 11, 12), 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení        
ve výši 7286/159193 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 236.310,- Kč a spoluvlastnického 



 11 

podílu na zastavěném pozemku p.č. 5745/15 v k.ú. Přerov ve výši 7286/159193 za cenu 20.615,- Kč, 
včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 56.696,- Kč, t.j. 
převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 
313.621,- 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 B.N., z původního 
termínu do 8.1.2012 na nový termín  do 16.2.2012. 
 

 

1184/27/6/2012 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 
412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto 
pozemcích postaveny  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení č. 424/17/3/2008 ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8.9.2008,         
ve znění usnesení č. 177/6/3/2011 z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20.6.2011, 
kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 410/2, 
p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, 
které jsou na těchto pozemcích postaveny, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
žadatelů, tak, že se text:  
 
„pozemek p.č. 410/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku p.č. 
410/2, vše v k.ú. Přerov – J.R., za kupní cenu ve výši 45.960,- Kč“. 
 
nahrazuje textem: 
 
„pozemek p.č. 410/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku  
p.č. 410/2, vše v k.ú. Přerov – Z.R., za kupní cenu ve výši 45.960,- Kč“. 
 

 

1185/27/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2542/6 v objektu     
k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město na pozemku p.č. 5745/15 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 změnu 
usnesení č. 250/7/3/2011, schválené na 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 5.9.2011, kterým  
 
"schválilo úplatný převod 23 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/15, v k.ú. Přerov (Jižní 
čtvrť IV/10, 11, 12) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 
2543, č.p. 2544 a pozemku p.č. 5745/15, 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 byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy" 
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2542/6, kdy se 
původní znění přílohy: 
 

jednotka  nájemce velikost podílu cena jednotky Cena Hodnota Kupní cena 
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-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

pozemku ve 
výši 30% 

oprav přísl. 
k jednotce 

celkem 
-dle varianty A/ 
-dle varianty B/ 

2542/6 2+1 Š.F. 6014/159193 196.572 Kč 
294.858 Kč 

17.016 Kč 46.798 Kč 260.386 Kč 
358.672 Kč 

 
nahrazuje zněním: 
 

jednotka  nájemce velikost podílu cena jednotky 
-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

 

Cena 
pozemku ve 
výši 30% 

Hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce 

Kupní cena 
celkem 

-dle varianty A/ 
-dle varianty B/ 

2542/6 2+1 Š.J. 6014/159193 196.572 Kč 
294.858 Kč 

17.016 Kč 46.798 Kč 260.386 Kč 
358.672 Kč 

 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2542/6 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 

 
 

1186/27/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2532/5 v objektu k bydlení č.p. 
2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 4170/2 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. 2532/5 v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, p.č. 2533, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2, 4, 6, 
8), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení   
ve výši 5522/132855 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 176.845,- Kč a spoluvlastnického 
podílu na zastavěném pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov ve výši 5522/132855 za cenu 19.589,- Kč, 
včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 19.521,- Kč, t.j. 
převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 
215.955,- 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 nájemkyně, paní V.P., z 
původního termínu do 25.12.2011 na nový termín do 20.2.2012. 
 

 

1187/27/6/2012 Nájem nemovitých věcí  statutárním  městem Přerovem - pozemku 
p,.č. 6802 a části pozemku p.č. 6840/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na pozemek p.č. 6802 orná 
půda o výměře 59 m2  a část 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, mezi  
Českou republikou - Pozemkovým fondem  České republiky, se sídlem  Praha 3, Husinecká 1021/11a, 
IČ 45797072, jako pronajímatelem a  statutárním městem Přerovem, jako nájemcem. 
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou.  
Účelem nájmu bude užívání pozemků při realizaci stavby "Cyklostezka Osmek". 
Nájemné bude činit 4 050,-Kč/rok, tj. 25,- Kč/m2. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.1.2012 
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1188/27/6/2012 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 uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku           
č. 2484/101 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 (Purkyňova 14) o celkové výměře 123,19 m2 mezi statutárním 
městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a společností 
Mader a  synové s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, gen. Štefánika 185/38, IČ 62582178, jako 
nájemcem.   Výše nájemného bude činit 66.099,-Kč/rok, tj. 700,-Kč/m2/rok u hlavních místností          
a 560,-Kč/m2/rok u vedlejších místností, 336,-Kč/m2/rok u vedlejších místností situovaných v suterénu 
(dle vnitřního předpisu č. 7/09). Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
Účelem nájmu bude využití jednotky  jako prodejna pečiva, potravinářského a nepotravinářského 
zboží. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 29.2.2012 
 

 

1189/27/6/2012 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 uzavření nájemní smlouvy na část 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, Sokolská 26, o celkové výměře 99,24 m2 mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a D.M., jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 9.924,-Kč/rok, tj. 
100,-Kč/m2/rok.  Náklady na spotřebované energie (paušály) budou hrazeny samostatně.  Nájem bude 
uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude využití prostoru ke 
sportovní přípravě úpolových sportů. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 29.2.2012 
 

 

1190/27/6/2012 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 uzavření nájemní smlouvy na část 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 mezi statutárním městem 
Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a M.Š., jako 
nájemcem. Výše nájemného bude činit 3.911,-Kč/rok, tj. 165,-Kč/m2/rok. Nájem bude uzavřen na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude využití prostoru jako bezbariérová 
garáž. 

Odpovídá: Čechák Antonín 
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Termín: 29.2.2012 
 

 

1191/27/6/2012 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 uzavření nájemní smlouvy na část 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, (Na návsi 40) o výměře 58 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a společností Mader a synové s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, gen. Štefánika 
185/38, IČ 62582178, jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 8.894,-Kč/rok, tj. 175,-Kč/m2/rok    
u hlavní místnosti a 140,-Kč/m2/rok u vedlejších místností.  Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou      
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude využití prostoru jako prodejna pečiva, 
potravinářského a nepotravinářského zboží. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 
samostatně. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 29.2.2012 
 

 

1192/27/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 2883, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3161/4          
v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor     
v  objektu  občanské   vybavenosti   č.p. 2883, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 3161/4,  v k.ú. Přerov, U Bečvy 2, o výměře 174,97 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, U Bečvy 2883/2,       
IČ 28624882, jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 69.988,-Kč/rok (bez DPH), tj. 400,-
Kč/m2/rok  (dle návrhu žadatele). 
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Účelem nájmu bude využití 
prostor k provozování městského televizního studia a k vysílání přerovského infokanálu. Náklady      
na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. Užívání části nebytových prostor o výměře    
48,02 m2 bude umožněno nájemcem sousedního nebytového prostoru. Úhrada spotřebovaných energií 
za tyto prostory bude řešena na základě společné dohody mezi oběma nájemci. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.3.2012 
 

 

1193/27/6/2012 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerovem - části pozemku 
p.č. 6868/83 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 
29.6.2001, ve znění dodatků č. 1 ze dne 23.4.2003, č. 2 ze dne 19.6.2006, č. 3 ze dne 21.7.2006, č. 4    
ze dne 11.1.2008 na část pozemku p.č. 6868/83 ost. pl. - parkoviště o výměře 1.900 m2 uzavřené mezi 
společností České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, IČ 70994226, jako 
pronajímatelem a statutárním městem Přerovem, jako nájemcem.  
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Dodatek č. 5 mění dobu nájmu. Původní doba nájmu - na dobu určitou, do 30.6.2011 se prodlužuje   
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 29.2.2012 
 

 

1194/27/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
objektu  občanského vybavení č.p. 1, příslušném k části obce Přerov     
I - M ěsto,  na pozemku p.č.  254 a pozemků p.č. 254 a  p.č. 255/1  v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání mění část svého usnesení č. 1111/25/6/2011 bod 1 ze dne 
14.12.2011, kterým schválila uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na objekt občanského vybavení  
č.p. 1, příslušném k části obce Přerov I - Město,   na   pozemku p.č. 254,  Horní náměstí 1 - přerovský 
zámek  a na pozemky p.č. 254 zast. pl. a nádvoří o výměře 2.301 m2  a p.č. 255/1 zahrada o výměře 
915 m2  v k.ú. Přerov ze dne 29.12.2000, ve znění dodatků č. 1 ze dne 1.11.2001, č. 2 ze dne 3.1.2002, 
č. 3 ze dne 3.1.2005 a č. 4 ze dne 1.6.2005 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a příspěvkovou organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov             
I-Město, Horní nám. 7, IČ 0097969,  jako nájemcem. (dále jen "předmětná smlouva"), a to tak že: 
 
původní část usnesení:   
 
" 2. Výši nájemného. 
Původní výše nájemného 1.407.514,-Kč/rok za nebytové prostory a 6.000,-Kč/rok za pozemky se mění 
na novou výši nájemného 1.371.416,-Kč/rok  za nebytové prostory a 1.000,-Kč/rok za pozemek." 
 
nově zní:   
 
" 2. Výši nájemného. 
Původní výše nájemného 1.407.514,-Kč/rok za nebytové prostory a 6.000,-Kč/rok za pozemky se mění 
na novou výši nájemného 1.285.121,-Kč/rok  za nebytové prostory a 1.000,-Kč/rok za pozemek." 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.3.2012 

 
 

1195/27/6/2012 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 6836/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání ruší své usnesení č. 1006/23/9/2011 z 23.schůze Rady města 
Přerova ze dne 30.11.2011, kterým schválilo: 
 
1.   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 dne 15. 12. 2003. 

 
2.    záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 6836/1, zahrada o výměře        

601 m2, v k.ú. Přerov.¨ 
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1196/27/6/2012 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 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku            
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 mezi statutárním 
městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a paní 
Miroslavou Oravcovou, bytem Přerov I - Město, Trávník 1004/24, IČ 88363031, jako nájemcem.  
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 
69.858,- Kč/rok, tj. 1.800,- Kč/m2/rok u hlavních místností a 1.400,- Kč/m2/rok u vedlejších místností. 
Účelem nájmu bude využití jednotky jako prodejna ovoce a zeleniny. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 29.2.2012 
 

 

1197/27/6/2012 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 152 v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 
152, ost.pl., o výměře 15 m2 v k.ú. Čekyně mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem)       
a paní A.K. (jako nájemcem). 
 Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Pozemek bude 
využit k přístupu k zadnímu vchodu do domu, skladování paliva a jako zázemí u rodinného domu. 
Roční nájem bude činit 375,- Kč, t.j. 25,- Kč/m2/rok. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.3.2012 
 

 

1198/27/6/2012 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 5207/19 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 
5207/19, ost. pl., o výměře 4 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) 
a Státní plavební správou - pobočkou Přerov, se sídlem Přerov, B. Němce 640, IČ: 00003352 (jako 
nájemcem). 
 Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu je 
umístění úřední desky Státní plavební správy. Roční nájem bude činit 100,- Kč, t.j. 25,- Kč/m2/rok, 
navýšené o DPH v platné sazbě. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.3.2012 
 

 

1199/27/6/2012 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
budovy bez č.p./č.e. objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 
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1170, zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (veřejné WC na nám. Svobody     
v Přerově) 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené dne  12.12.2001, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.6.2003 a dodatku č. 2 ze dne 2.12.2009 mezi statutárním 
městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní Evou Vodičkovou, místem podnikání: Želatovská 
37, 750 02 Přerov I. – Město, IČ: 63703921 (jako nájemcem). Předmětem nájmu je budova 
bez č.p./č.e. objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 1170, zast.pl. a nádvoří v k.ú. 
Přerov (veřejné WC na nám. Svobody v Přerově). Účelem nájmu  je provozování veřejných 
WC, rychlého občerstvení prodejem potravin, nealkoholických nápojů a denního tisku. 
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájem bude ukončen 
dohodou k 31.1.2012. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.1.2012 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem budovy bez č.p./č.e. objektu občanské 

vybavenosti na pozemku p.č. 1170, zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (veřejné WC na nám. 
Svobody v Přerově) a záměr statutárního města Přerova - výpůjčka pozemku p.č. 1170 zast.pl. 
a nádvoří o výměře 30 m2 v k.ú. Přerov  a vyhlášení výběrového řízení na nájem za podmínek 
dle důvodové zprávy. 

 
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          
se nestanovuje. 
 

 

1200/27/6/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání ruší své usnesení č. 1106/25/6/2011 ze dne 14.12.2011, kterým 
schválila uzavření dohody o skončení nájmu nebytového prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova 
Chemoprojekt) - místnosti č. 78 o výměře 123 m2 vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
31.12.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.3.2010 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a občanským sdružením RESOCIA o.s. pro všestranný kulturní, sociální a tělesný 
rozvoj dětí a mládeže a pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, se sídlem Domaželice 36,     
IČ 70862133, jako nájemcem, ke dni 31.12.2011.  Nebude-li nájemní vztah skončen dohodou, 
statutární město Přerov odstoupí od nájemní smlouvy. 
 
 

 

1201/27/6/2012 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 5103 v k.ú. Přerov,               
v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně ochranného pásma     
a s tím spojeného omezení, spočívajícího v  povinnosti  strpět a umožnit oprávněnému a jím 
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pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem   zajišťování  provozu  
a  údržby,  včetně  případné  rekonstrukce a  odstranění  distribuční  soustavy a plynovodních přípojek 
k tíži pozemku p.č. 5103 , ost. plocha, v k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.,        
se sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27768961. 
        Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava,                 
IČ 27768961, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
        Smlouva  o  zřízení věcného  břemene  bude  uzavřena  do 60-ti  dnů ode  dne,  kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  geometrický plán 
potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše 
uvedených pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH. 
        Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí . 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.3.2012 
 

 

1202/27/6/2012 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 240/1, p.č. 4951/3, p.č. 
4955, p.č. 4953, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města 
Přerova   

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu - kabelové vedení  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 zatížené nemovitosti, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  kabelového vedení NN k tíži 
pozemků p.č. 240/1, p.č. 4951/3, p.č. 4955, p.č. 4953, vše ostatní 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 uvedených  
pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH. 
       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.3.2012 
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1203/27/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku Olomouckého kraje - 
správy silnic statutárním městem Přerovem - na pozemku p.č. 439/7     
v k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat stavbu - přechod pro chodce a s tím spojené 
omezení, spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a na zatíženou nemovitost, za účelem  zajišťování provozu a údržby, včetně případně 
rekonstrukce a odstranění stavby přechodu k tíži pozemku p.č.   pozemku p.č. 439/7 v k.ú. Lověšice     
u Přerova, a to ve prospěch  statutárního  města  Přerova.   
 Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada bude               
za věcného břemeno 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  oprávněným              
z věcného břemene na straně jedné a Správou silnic OIomouckého kraje, příspěvková organizace,  
Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, Prostějov, jako budoucím povinným 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: 29.2.2012 
 

 

1204/27/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 1107, p.č. 1108, p.č. 1145, p.č. 1146 
a p.č. 1147 vše v k.ú. Újezdec u Přerova          

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení 
optického sdělovacího kabelu a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět               
a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti,     
za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto vedení        
k tíži pozemků p.č. 1107, p.č. 1108, p.č. 1145, p.č. 1146 a p.č. 1147 vše v k.ú. Újezdec u Přerova a to 
ve prospěch společnosti Nej TV a.s., se sídlem Praha 2, Francouzská 75/4, IČ: 28128338. 
 Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 
5860,- Kč stanovenou dle znaleckého posudku. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým 
plánem č. 494-186_2/2009. Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad práva 
odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.4.2012 
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1205/27/6/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 17, p.č. 163 o ba v k.ú. Popovice u 
Přerova a částech pozemků p.č. 30/7, p.č. 523/1 a p.č. 590/1 vše v k.ú. 
Předmostí          

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení 
optického sdělovacího kabelu a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět               
a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti,      
za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto vedení        
k tíži pozemků p.č. 17, p.č. 163 oba v k.ú. Popovice u Přerova a pozemků p.č. 30/7, p.č. 523/1, p.č. 
590/1 vše v k.ú. Předmostí a to ve prospěch společnosti Nej TV a.s., se sídlem Praha 2, Francouzská 
75/4, IČ: 28128338. 
 Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 
24.201,- Kč stanovenou dle znaleckých posudků. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým 
plánem č. 205-184_1/2009 pro k.ú. Popovice u Přerova a č. 881-183_1/2009 pro k.ú. Předmostí. 
Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad práva odpovídající věcnému břemeni 
do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.4.2012 
 

 

1206/27/6/2012 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části nebytových prostor v objektu technické vybavenosti  bez čp./če na 
pozemku p.č. 239, zast. plocha, v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor o výměře 24 m2    
v objektu  technické vybavenosti bez čp./če  na pozemku p.č. 239, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. 
Přerov, do podnájmu Ingrid Lounové, místem podnikání Přerov II – Předmostí, Hranická 74/21,         
IČ 88299899, na dobu do 31.7.2017, když nájemcem nebytových prostor je Miloslav Flašar, místem 
podnikání  Přerov I - Město,  Horní náměstí 28/28,  IČ 11554461. Účel podnájmu je provozování 
ateliéru a prodejní galerie. 
 

 

1207/27/6/2012 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
nebytového prostoru v objektu jiná stavba č.p. 77, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytového prostoru v objektu jiná 
stavba č.p. 77, příslušném k části obce Přerov I - Město,   na   pozemku p.č. 169, Palackého 1, v k.ú. 
Přerov,  o výměře 190,57 m2 do podnájmu společnosti Tovega Grand s.r.o., se sídlem Přerov I - 
Město, Havlíčkova 1113/47, IČ 28647998, když nájemcem nebytového prostoru je společnost 
KONVIČKA s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Malá Dlážka 2895/14, IČ 48398136, Jaroslav Čevela, 
bytem Přerov I - Město, Kabelíkova 93/11, IČ 43545556 a Michal Jarolím, bytem Přerov I - Město, 
Bratrská 709/34, IČ 65913507. 
 

 

1208/27/6/2012 Podnájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –  části 
obvodové zdi domu č.p. 406 (Velké Novosady 5 v k.ú. Přerov)  
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Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části obvodové zdi domu č.p. 406 
příslušného k části obce Přerov I. – Město, Velké Novosady 5,  na pozemku p.č. 731  v k.ú. Přerov,      
o výměře 35 m2, do podnájmu společnosti Kaufland Česká republika , v.o.s., se sídlem Pod višňovkou 
1662/25, 140 00 Praha – Krč, kdy nájemcem je společnost PERFECT OUTDOOR  s.r.o.,  se sídlem 
Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Svatého Ducha 68/5, IČ: 27835227. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.3.2012 
 

 

1209/27/6/2012 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 
1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém 
nádraží v Přerově) 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 3248 (novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově), 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č 1019/13 v k.ú. Přerov - místností    
č. 104 a č. 105 o celkové výměře 23,60 m2 do podnájmu Anně Přecechtělové, bytem Tovačov I – 
Město, Náměstí 18, IČ 66707013,  když nájemcem nebytových prostor je společnost Slovenská 
autobusová doprava Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, 
IČ 36249840. Účelem podnájmu je  prodej květin a doplňkového zboží  (ruční práce a dekorace)          
a zprostředkovatelská činnost v oblasti investic, pojištění a hypoték. 
 

 

1210/27/6/2012 Dodatek č. 8 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov a spol. 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 8 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, dodatku č. 6 ze dne 15.2.2011 a dodatku č. 7 ze dne 14.12.2011, kterým se z předmětu 
výpůjčky vyjímají movité věci uvedené v důvodové zprávě. V jiném se text smlouvy o výpůjčce 
nemění. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 29.2.2012 
 

 

1211/27/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
příprava záměru úplatného převodu nebytových prostor v objektech   
k bydlení a doprodej bytových jednotek  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit přípravu záměru prodeje nebytových 

prostor v objektech k bydlení u kterých byl schválen úplatný převod, popř. záměr úplatného 
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převodu bytových jednotek do vlastnictví nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,               
v platném znění následovně: 

 
- Zpracování analýzy nákladů a výnosů spojených s vlastnictvím nebytových prostor                  

v uvedených objektech k bydlení, jejíž součástí bude doporučení prodeje nebytových prostor, 
jejichž další vlastnictví je pro statutární město Přerov nehospodárné. 

- Předložení záměru prodeje vybraných nebytových prostor v uvedených objektech k bydlení     
k projednání v orgánech obce. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova souhlasit s realizací doprodeje bytových 

jednotek, které byly určeny k prodeji dle vnitřní směrnice 1/98, a které jsou stále ve vlastnictví 
statutárního města Přerova. 

 
 

1212/27/7/2012 Projekt Praha, Česko a svět očima dětí  

Rada města Přerova po projednání neschvaluje účast statutárního města Přerova v projektu „Praha, 
Česko a svět očima dětí“, který se uskuteční v Praze v období od 15. června do 15. října 2012. 
 

 

1213/27/7/2012 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 - souhlas 
zřizovatele k použití části rezervního fondu na posílení investičního 
fondu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje převod finančních prostředků ve výši 270 000,- Kč          
z rezervního fondu Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem do investičního fondu této organizace. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.1.2012 
 

 

1214/27/7/2012 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou 
statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerovem, dle 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: 31.1.2012 
 

 

1215/27/7/2012 Úprava platu u ředitelů škol a ředitele školského zařízení  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje s účinností od 01. 01. 2012 úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelů 

mateřských škol a základních škol zřízených statutárním městem Přerovem dle nařízení vlády 
č. 448/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
 zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a dle Vnitřního 
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předpisu č. 2/2007 Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných 
 statutárním městem Přerov, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové 
 zprávě. 

 
2. schvaluje s účinností od 01. 02. 2012 platový postup do vyššího platového stupně paní         

Bc. Haně Ondrášové, ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30              
v rozsahu dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.1.2012 

 

 

1216/27/8/2012 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby 
města Přerova, p.o. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č.5 
ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o., IČ 49558854,             
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kabelíkova 14a. Znění dodatku ke zřizovací listině je přílohou č. 2 
důvodové zprávy. 

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ 

Termín: 29.2.2012 
 

 

1217/27/8/2012 Pověření ke komplexnímu zajištění realizace jmenovitých akcí 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Domovní správu města Přerova, zastoupenou ředitelem 
Antonínem Čechákem, komplexním zajištěním realizace jmenovitých akcí schválených v rozpočtu 
organizace na rok 2012.   
   

 

1218/27/8/2012 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům zvláštního určení, zvlášť 
upravených pro bydlení zdravotně postižených osob  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení, zvlášť upraveného pro bydlení  

zdravotně postižených osob, č. 735/1 v Přerově, Bayerova 5,  1+kk, s panem A.H.,                  
za obvyklých podmínek. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je, že statutární město Přerov 
nabude vlastnické právo k bytu zvláštního určení – bezbariérovému bytu č. 735/1 na základě 
kupní smlouvy, kterou dne 20.12.2011 uzavřely Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem nám. 
T.G. Masaryka 223/12, Přerov, jako prodávající a statutární město Přerov jako kupující. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy  k bytu zvláštního určení, zvlášť upraveného pro bydlení 

zdravotně postižených osob, č. 735/2, 3+kk, s panem V.Č., za obvyklých podmínek. 
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je, že statutární město Přerov nabude vlastnické právo 
k bytu zvláštního určení – bezbariérovému bytu č. 735/2 na základě kupní smlouvy, kterou 
dne 20.12.2011 uzavřely Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem nám. T.G. Masaryka 223/12, 
Přerov, jako prodávající a statutární město Přerov jako kupující. 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení, zvlášť upraveného pro bydlení 

zdravotně postižených osob, č. 735/3, 2+kk, s panem B.Z., za obvyklých podmínek a za 
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podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Podmínkou uzavření 
nájemní smlouvy je, že statutární město Přerov nabude vlastnické právo k bytu zvláštního 
určení – bezbariérovému bytu č. 735/3 na základě kupní smlouvy, kterou dne 20.12.2011 
uzavřely Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem nám. T.G. Masaryka 735/3, Přerov, jako 
prodávající a statutární město Přerov jako kupující. 

 
4. schvaluje uzavření  nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení, zvlášť upraveného pro bydlení  

zdravotně postižených osob, č.735/4, 2+kk, s paní B.M., za obvyklých podmínek.  Podmínkou 
uzavření nájemní smlouvy je, že statutární město Přerov nabude vlastnické právo k bytu 
zvláštního určení – bezbariérovému bytu č. 735/4 na základě kupní smlouvy, kterou dne 
20.12.2011 uzavřely Ekoinvest a.s.,   IČ 42866669, se sídlem nám. T.G. Masaryka 735/3, 
Přerov, jako prodávající a statutární město Přerov jako kupující. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 15.2.2012 

 

 

1219/27/8/2012 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.8 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 36,  s paní J.M., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.7 v domě č.p. 1946 v Přerově,  

Kojetínská   č.o. 38,  s paní J.K. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 15.2.2012 

 

 

1220/27/8/2012 Výše smluvního nájemného u bytů zvláštního určení, zvlášť 
upravených pro bydlení zdravotně postižených osob, situovaných          
v domě č.p. 735 v Přerově, Bayerova 5 

Rada města Přerova po projednání schvaluje u nově obsazovaných bytů zvláštního určení, zvlášť 
upravených pro bydlení zdravotně postižených osob  č. 735/1, 735/2 , 735/3 a 735/4 v domě č.p. 735   
v Přerově, Bayerova 5, výši smluvního nájemného (bez záloh na služby   spojené s bydlením) u všech 
čtyř bytů ve výši 17,84 Kč/m2 podlahové plochy/měs. + měsíční úhradu za zařizovací předměty, 
zjištěnou z dob předpokládané životnosti a z cen zařizovacích předmětů v kuchyňských koutech           
a termostatických ventilů a případných  měřidel spotřeby tepla (vč. dopravy, montáže a DPH) ve všech 
místnostech bytů. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.1.2012 
 

 

1221/27/9/2012 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Rada města Přerova po projednání ukládá řediteli Domovní správy města Přerova uzavřít nájemní 
smlouvu k bytu č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/7, II. kategorie, s paní Ing. J.H. zaměstnankyní 
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Statutárního města Přerova, zařazenou 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, a to na 
dobu určitou 1 rok. 
 

 

1222/27/9/2012 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2012 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby stanovilo        
ve smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Přerova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru 
paušální částku, která přísluší v roce 2012 jako náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich 
funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce v rozsahu a za podmínek uvedených                
v důvodové zprávě. 
 

 

1223/27/9/2012 Změna zakládací listiny Nadačního fondu Přerov - Cuijk 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
zakládací listiny Nadačního fondu Přerov - Cuijk, IČ: 27803201, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Blahoslavova 75/2, PSČ 750 02, tak, že text čl. II odst. 2 zakládací listiny citovaného nadačního fondu 
ze dne 27.4.2007 zní takto:  
"Sídlem nadačního fondu je: Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 71/2, PSČ 750 02". 
V jiném se zakládací listina nemění. 

 
 

1224/27/9/2012 Obecně závazná vyhláška č. ...../2012 o stanovení opatření k omezení 
propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných 
her 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č. ..../2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových 
her, loterií a jiných podobných her ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
 

 

1225/27/9/2012 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu 
města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č......./2012, kterým se mění vnitřní 
předpis č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova,         
ve znění vnitřního předpisu č. 19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011 a vnitřního předpisu                  
č. 26/2011ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
 

 

1226/27/9/2012 Smlouva o vytvoření zvukově obrazového záznamu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření zvukově obrazového 
záznamu mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a společností Televize Přerov s.r.o.,          
se sídlem Přerov, U Bečvy 2883, IČ: 28624882 jako zhotovitelem na dobu určitou do 31.3.2012. 
Předmětem smlouvy bude výroba a odvysílání zpravodajských bloků včetně bloku sportovního, 
vyhotovení záznamu těchto programů a vysílání infotextu  zhotovitelem pro objednatele za celkovou 
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odměnu ve výši 539.175,- Kč. 
 

 

1227/27/9/2012 Žádost o zapojení města do kampaně  Vlajka pro Tibet 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro 
Tibet“. 
 

 

1228/27/9/2012 Nominace na Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje nominaci  Nadačního  fondu  Přerovského jazzového festivalu, se sídlem Přerov,   

Kratochvílova 1, PSČ 750 00, IČ: 49558005, na cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti 
hudby, za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti hudby. Nadační fond PJF si klade za cíl 
podporovat rozvoj kulturních aktivit ve městě, především se zaměřením na jazz. Je 
dlouholetým pořadatelem Československého jazzového festivalu, který je tradiční přehlídkou 
profesionálních i amatérských souborů a sólistů domácích i zahraničních, je již tradičně 
demonstrací interpretační a skladatelské vyzrálosti československé jazzové elity spolu              
s talenty nastupující generace. Je však také přehlídkou posluchačského zájmu o tento hudební 
žánr. 

 
2. ukládá Kanceláři primátora předložit nominaci v souladu s podmínkami stanovenými 

Ministerstvem kultury. 

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ 

Termín: 31.1.2012 

 

 

1229/27/9/2012 Petice za dostavbu a napojení cyklostezky v úseku Kozlovice – Areál 
sportu Kozlovice 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí petici části občanů a výsledky projednávání Kanceláří primátora. 
 
2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi, která bude zaslána Kanceláří primátora zástupci 

petentů. 

Odpovídá: Z. DANĚK 

Termín: 31.1.2012 

 

 

1230/27/9/2012 Petice ve věci zřízení ubytovny v bývalém areálu firmy FLAMILO        
v Přerově – Lověšicích 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí petici části občanů a výsledky projednávání Kanceláří primátora. 
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2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi, která bude zaslána Kanceláří primátora zástupci 
petentů. 

Odpovídá: Z. DANĚK 

Termín: 31.1.2012 

 

 

V Přerově dne 18. ledna 2012 

 

 

 

 

 

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                 Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
primátor města Přerova                                                                               členka Rady města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


