
 1 

USNESENÍ  33. schůze Rady města Přerova konané dne 14. 3. 2012 

 

1318/33/1/2012 Program 33. schůze Rady města Přerova konané dne 14. března 2012 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 33. schůze Rady města Přerova konané dne 14. března 2012, 
 
2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 33. schůze Rady města 

Přerova. 
 

1319/33/2/2012 Kontrola použití dotace poskytnuté občanskému sdružení AUTO 
KLUB PŘEROV - město v AČR 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
výsledek kontroly použití dotace poskytnuté občanskému sdružení AUTO KLUB PŘEROV - město v 
AČR, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ 00533751, která byla provedena na základě usnesení 
Zastupitelstva města Přerova č. 387/10/2/2012, bod 7 ze dne 6. února 2012. 

 

1320/33/2/2012 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi 
zřízenými městem za období 1.10. 2011 – 31. 12. 2011 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 

uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 
4/2011 – Organizační řád Magistrátu města Přerova,  za období 1. 10. 2011 – 31. 12. 2011 dle 
důvodové zprávy. 

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

uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 1. 10. 2011 – 31. 12. 2011 dle 
důvodové zprávy. 

 

1321/33/2/2012 Změna v personálním obsazení - Redakční rada Přerovských listů 

Rada města Přerova po projednání odvolává z funkce organizačního pracovníka Redakční rady 
Přerovských listů Mgr. Evu Šafránkovou a jmenuje jejím organizačním pracovníkem Bc. Lenku 
Chalupovou, to vše s účinností od 1.4.2012. 

 

1322/33/3/2012 Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vydává Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Přerov a rozpočtový proces ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
2. ukládá odboru ekonomiky, odboru vnitřní správy a odboru sociálních věcí a školství vydat      

k metodickému pokynu uvedenému v bodě 1 tohoto usnesení tabulky a postupy účtování  
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dle důvodové zprávy 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA, O. SEDLÁČKOVÁ, Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.3.2012 

3. ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov postupovat  
dle Metodického pokynu – příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené statutárním 
městem Přerov a rozpočtový proces, a to již za období 1. mezitímní závěrky zpracované ke dni  
31. 3. 2012 

Odpovídá: ředitelé organizací 

Termín: 31.3.2012 

 

1323/33/4/2012 Smlouva o právu provést stavbu - "Revitalizace hradního příkopu 
zámku v Přerově, stavební úpravy", smlouva o budoucí smlouvě 
darovací 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Přerovem, jako 

stavebníkem a paní A.Š. jako vlastníkem nemovitosti. Předmětem smlouvy bude právo 
stavebníka provést stavbu "Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově, stavební úpravy" 
dle části projektové dokumentace s datem vyhotovení 10/2011. Stavební úpravy budou 
spočívat v úpravě fasády domu č.p. 2 příslušného k části obce Přerov I – Město, postaveného 
na pozemku p.č. 256 v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví  paní A.Š. Smlouva o právu provést 
stavbu bude uzavřena za podmínky uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle bodu 2. 
tohoto usnesení,  neboť se jedná o zhodnocení cizí nemovitosti na náklady statutárního města 
Přerova 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím dárcem a paní A.Š. jako budoucí 
obdarovanou, jejímž předmětem bude technické zhodnocení domu č.p. 2 příslušného k části 
obce Přerov I – Město, postaveného na pozemku p.č. 256 v k.ú. Přerov. Technické zhodnocení 
bude spočívat v úpravě fasády citované nemovitosti na severozápadní stěně domu směrem do 
hradního příkopu, a to v rozsahu části projektové dokumentace vyhotovené s datem 10/2011 
na stavbu „Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově, stavební úpravy“ a  bude 
odpovídat finanční částce max. do výše 265.000,- Kč. Darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 60 dnů od řádného dokončení stavby a vyčíslení nákladů na její realizaci. 

 

1324/33/4/2012 Radnice na Horním náměstí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo o provedení 
projektových prací a činností na akci: "Přemístění radnice na Horní náměstí,domy č.p.9,10"uzavřenou 
mezi statutárním městem Přerov a zhotovitelem projekční kanceláří Printes Atelier s.r.o., Mostní 11 a , 
Přerov, IČ 25391089. 

 

1325/33/4/2012 Projekt "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova" - schválení Podmínek rozhodnutí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Podmínky změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na projekt "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova", dle důvodové 
zprávy. 
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1326/33/5/2012 Interiér šaten pro účinkující v M ěstském domě, Přerov 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh koncepce řešení interiéru šaten pro 
účinkující v Městském domě v Přerově. 

 

1327/33/5/2012 „IPRM Přerov – Dětské hřiště Jižní Čtvr ť I/9-12“ – schválení 
zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na realizaci stavby „IPRM Přerov – Dětské hřiště Jižní 

Čtvrť I/9-12“ v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, zjednodušeným podlimitním řízením, 

 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy  

č. 1-3, 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 

Obchodní společnosti, sídlo IČ 
SATES MORAVA spol. s r.o. 
Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, PSČ 757 01 

607 75 530 

TR ANTOŠ s.r.o. 
Turnov, Na Perchtě 1631, PSČ 511 01 

481 52 587 

SISKO spol. s r.o. 
Přerov, Velká Dlážka 8, PSČ 750 02 

471 55 558 

BJM Přerov s.r.o. 
Přerov I - Město, Na Odpoledni 363/10, PSČ 750 02 

258 65 021 

Hřiště, s.r.o. 
Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00 

283 54 303 

 
4. ustanovuje dle §§ 59, 71 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek      

s nabídkami a hodnotící komisi ve složení: 
 

Členové komise   Náhradník komise   
Ing. Dan Hos Člen komise rozvojové a 

investiční 
Ing. Jiří Draška Člen komise rozvojové a 

investiční 
Ing. Tomáš Dostal Člen komise rozvojové a 

investiční 
Ing. Michal Špalek Člen komise rozvojové a 

investiční 

Ing. Jan Široký PRINTES-ATELIER 
s.r.o. 

Ing. Vrťová PRINTES-ATELIER 
s.r.o. 

 Michal Zácha,DiS. Zástupce veřejného 
zadavatele 

 Mgr.Josef Kulíšek Zástupce veřejného 
zadavatele 

 Mgr.Přemysl 
Dvorský,Ph.D. 

Zástupce veřejného 
zadavatele 

 Ing.arch.Vladimír Petroš Zástupce veřejného 
zadavatele 

 
 
 

1328/33/5/2012 „IPRM Přerov – Dětské hřiště Jižní Čtvrť III/1-3“ – schválení 
zadávacího řízení 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky na realizaci stavby „IPRM Přerov – Dětské hřiště Jižní 

Čtvrť III/1-3“ v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, zjednodušeným podlimitním řízením, 

 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy č. 

1-3, 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 

Obchodní společností, sídlo IČ 
Tomovy parky s.r.o. 
Karlovice, Radvánovice 11, PSČ 511 01 

474 70 712 

STRABAG a.s. 
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 

608 38 744 

INSTA CZ s.r.o. 
Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00 

253 74 311 

PROFISTAV PŘEROV a.s. 
Přerov VI – Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 750 02 

253 95 653 

Středomoravské stavby s.r.o. 
Přerov I – Město, Svépomoc I  2012/51, PSČ 750 02 

496 89 053 

 
4. ustanovuje dle §§ 59, 71 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek s 

nabídkami a hodnotící komisi ve složení: 
 
 

Členové komise   Náhradník komise   
Ing. Dan Hos Člen komise rozvojové a 

investiční 
Ing. Jiří Draška Člen komise rozvojové a 

investiční 
Ing. Tomáš Dostal Člen komise rozvojové a 

investiční 
Ing. Michal Špalek Člen komise rozvojové a 

investiční 

Ing. Jan Široký PRINTES-ATELIER 
s.r.o. 

Ing. Vrťová PRINTES-ATELIER 
s.r.o. 

 Michal Zácha,DiS. Zástupce veřejného 
zadavatele 

 Mgr. Josef Kulíšek Zástupce veřejného 
zadavatele 

 Mgr.Přemysl 
Dvorský,Ph.D. 

Zástupce veřejného 
zadavatele 

 Ing.arch.Vladimír Petroš Zástupce veřejného 
zadavatele 

 

1329/33/5/2012 Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 1. etapa - dodatek č. 1 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/097/2012, 22004/2012 ze dne 21.2.2012 se společností SATES MORAVA spol. s.r.o., IČ 
60775530 na úpravu platebních podmínek související se zdanitelným plnění jednotlivých stavebních 
objektů v režimu přenesení daně podle § 92a odst. 2 dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty. 

 

1330/33/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 67/1 ost. plocha v k.ú. 
Předmostí 



 5 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 67/1, ost. plocha          

o výměře 386 m2 v k.ú. Předmostí, 
 
2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu mezi statutárním městem Přerovem jako 

pronajímatelem a Ing. B.N. jako nájemcem, kterou bude ke dni 31.3.2012 ukončen nájemní 
vztah k části pozemku p.č. 67/1 ost. plocha, o výměře 386 m2 v k.ú. Předmostí, založený 
nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 18.9.2000, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001 a dodatku č. 2 ze dne 30.12.2003. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.4.2012 

 

1331/33/6/2012 Záměr statutárního města Přerova  - nájem  nemovitých věcí                
z  majetku statutárního města Přerova -  části pozemku  p.č. 5088/3      
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení  z 21. zasedání Rady města Přerova konaného  dne 9.11.2011,                          

č. 948/21/6/2011, kterým schválila záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí     
z majetku města Přerova - části pozemku p.č. 5088/3, ostatní plocha, o výměře 160 m2 v k.ú. 
Přerov. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí z  majetku statutárního 

města Přerova - části pozemku  p.č. 5088/3, ostatní plocha, o výměře cca 300 m2   v  k.ú. Přerov. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.6.2012 

 

1332/33/6/2012 Záměr statutárního města Přerova - nájem části nebytových prostor v 
budově č.p. 79, příslušné k části obce Přerov I-M ěsto, postavené na 
pozemku p.č. 173 v k.ú. Přerov (Blahoslavova 3, Přerov) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části 
nebytových prostor o celkové výměře 148,34 m2 v budově č.p. 79, příslušné k části obce Přerov I-
Město, postavené na pozemku p.č. 173 v k.ú. Přerov (Blahoslavova 3, Přerov). 

 

1333/33/6/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod jiného 
nebytového prostoru č. 2894/103 v budově č.p. 280, 281, 282, 2894, 
příslušné k části obce Přerov I-M ěsto, postavené na pozemku p.č. 75/9 
v k.ú. Přerov a podílu id. 2957/37984 na společných částech budovy a 
pozemku a jiného nebytového prostoru č. 293/102 v budově č.p. 283, 
284, 285, 293, příslušné k části obce Přerov I-M ěsto, postavené na 
pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov a podílu id. 2439/36438 na společných 
částech budovy a pozemku 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – jiného nebytového prostoru č. 2894/103 v 
budově č.p. 280, 281, 282, 2894, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
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75/9 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1195 m2 v k.ú. Přerov a podílu id. 2957/37984 na 
společných částech budovy č.p. 280, 281, 282, 2894 a pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov a jiného 
nebytového prostoru č. 293/102 v budově č.p. 283, 284, 285, 293, příslušné k části obce Přerov I-
Město, postavené na pozemku p.č. 75/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1239 m2 v k.ú. Přerov 
a podílu id. 2439/36438 na společných částech budovy č.p. 283, 284, 285, 293 a pozemku p.č. 
75/10 v k.ú.Přerov. 

 

1334/33/6/2012 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 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení č. 1013/23/9/2011, schválené na 23. schůzi Rady města Přerova dne 30.11.2011. 
 
2. 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. 92, 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 170/17936, u jednotky č. 91/102 z původního podílu 199/16948 na 
nový podíl 199/17936 a u jednotky č. 91/103 z původního podílu 1181/16948 na nový podíl 
1181/17936. 

 

1335/33/6/2012 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - 
dvou garáží bez čp/če pod pozemkem p.č. 284 a části pozemku p.č. 282, 
vše v k.ú. Přerov, a zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na 
část pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov jako předmět převodu 

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

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví J.G., a to dvou garáží bez čp/če pod 
pozemkem p.č. 284 a části pozemku p.č. 282 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 125 
m2, vše v k.ú. Přerov, s tím, že mezi smluvními stranami bude nejprve uzavřena smlouva o 
budoucí kupní smlouvě, podle které bude kupní smlouva uzavřena do 30 dnů ode dne, co 
budou odstraněny dřevěné skladišťové komory na pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov, 
proveden výmaz těchto staveb z katastru nemovitostí a vyhotoven geometrický plán na 
zaměření části pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov jako předmětu převodu a znalecký posudek 
na stanovení ceny předmětu převodu. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude 
závazek J.G. zajistit na své náklady odstranění dřevěných skladišťových komor na 
pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov. Náklady za vyhotovení geometrického plánu na zaměření 
části pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov jako předmětu převodu a znaleckého posudku na 
stanovení ceny předmětu převodu uhradí kupující. 

 
2.  schvaluje zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem budovy 

č.p. 1866, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 282 a pozemku 
p.č. 282 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Přerov (povinný z věcného břemene) a J.G. jako 
budoucím vlastníkem části pozemku p.č. 282 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 125 
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m2 v k.ú. Přerov, která bude převedena do vlastnictví J.G. dle bodu 1. tohoto usnesení 
(oprávněná z věcného břemene) s tím, že mezi smluvními stranami bude nejprve uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude spočívat v 
právu chůze a jízdy průjezdem budovy č.p. 1866, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov a přes část pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov, která 
zůstane po realizaci převodu dle bodu 1. tohoto usnesení ve vlastnictví statutárního města 
Přerova, na část pozemku p.č. 282 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 125 m2 v k.ú. 
Přerov, která bude převedena do vlastnictví J.G. dle bodu 1. tohoto usnesení. Věcná břemena 
budou spojena s vlastnictvím předmětných nemovitostí. Náklady za vyhotovení 
geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene a znaleckého posudku na 
stanovení ceny věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene. 

 

1336/33/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2548/7 v objektu    
k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město na pozemku p.č. 5738/11 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. 393/10/4/2012, schváleného na 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 6.2.2012, 
kterým  
 
„schválilo úplatný převod 22 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov (Jižní 
čtvrť II/12, 11, 10) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 
2548, č.p. 2549, pozemku p.č. 5738/11 o výměře 561 m², zastavěná plocha a nádvoří, 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. 2548/7, kdy se 
původní znění přílohy: 
 

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/ 

2548/7 3+1 Š.V. 7470/174951 243.867 Kč 
365.801 Kč 

19.232 Kč 155.229 Kč 418.328 Kč 
540.262 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/ 

2548/7 3+1 G.Z. 
G.M. 

7470/174951 243.867 Kč 
365.801 Kč 

19.232 Kč 155.229 Kč 418.328 Kč 
540.262 Kč 

 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2548/7 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 
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1337/33/6/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
bytových jednotek  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 výjimku      
z postupu dle odst. 12.) článku II vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 (Zásady 
realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
v platném znění, a to tak, že v případě prodeje 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, budou smlouvy o převodu jednotek 
podány ke katastrálnímu úřadu k zahájení vkladového řízení hromadně, po podpisu smluv a zaplacení 
kupních cen min. 69 % jednotek určených k prodeji. 

 

1338/33/6/2012 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 1018/1 v  k.ú.  Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného  převodu nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1018/1, ost. plocha, o výměře 1.206 m2, v k.ú. Přerov. 

 

1339/33/6/2012 Převod nemovitých věcí – id. ½ pozemků p.č. 192/2 a 192/4 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova z vlastnictví České republiky a správy 
Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví statutárního města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 184/5/7/2007 C-1 z 5. schůze Rady města Přerova konané dne 15.2.2007, 

kterým Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod 
nemovitostí do vlastnictví statutárního města Přerova, a to id. ½ pozemků p.č. 192/2 (zahrada) 
o výměře 210 m2 a p.č. 192/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 v k.ú. Kozlovice     
u Přerova z vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu České republiky, se sídlem 
Husinecká 11a, Praha, za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí          

z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu České republiky, IČ 45797072, se 
sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, do vlastnictví statutárního města Přerova - id. ½ 
pozemků p.č. 192/2 (zahrada) o výměře 210 m2 a p.č. 192/4 (zastavěná plocha a nádvoří)        
o výměře 30 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova za kupní cenu ve výši 48.780,- Kč. Součástí 
kupní smlouvy bude závazek statutárního města Přerova uhradit Pozemkovému fondu ČR 
náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku ve výši 1.750,- Kč. 

 

1340/33/6/2012 Nájem/záměr nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova –  části nebytových prostor v objektu  jiná stavba č.p. 2822, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/44,      
v  k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého  na základě nájemní smlouvy ze dne 

10.11.1997, ve znění dodatků č. 1 až  č. 11 na  část nebytových prostor v objektu  jiná stavba 
č.p. 2822, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/44, v k.ú. Přerov, 
Velká Dlážka 48, o celkové výměře  181,58 m2  uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem a společností AUTO 
KOBLIHA  s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Velká Dlážka 1642, IČ 61947601, jako 
nájemcem, ke dni 31.3.2012. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.3.2012 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části nebytových prostor v objektu  jiná 
stavba č.p. 2822, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/44, v k.ú. 
Přerov, Velká Dlážka 48,  o celkové výměře  181,58 m2. 

 

1341/33/6/2012 Nájem  nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova – části 
budovy č.p. 2601 příslušné k části obce Přerov I-M ěsto, postavené na 
pozemku p.č. 5738/6  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova – části budovy č.p. 2601 příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
5738/6, zastavěná plocha, o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov ( 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 
vedení 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: 30.6.2012 
 

 

1342/33/6/2012 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
garáže bez čp/če na pozemku p.č. 412/7 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájemního vztahu 
založeného nájemní smlouvou ze dne 25.6.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.9.2003, mezi 
statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a M.K. jako nájemcem ke garáži bez čp/če na 
pozemku p.č. 412/7 v k.ú. Přerov, a to ke dni 31.3.2012. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.3.2012 
 

1343/33/6/2012 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: 
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1.  ruší své usnesení č. 1257/30/6/2012 ze dne 9.2.2012, kterým schválila uzavření nájemní 

smlouvy na část 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) - 
místnosti č. 31, o výměře 41 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
občanským sdružením Agentura 4U, se sídlem Přerov I - Město, Kosmákova 2827/42,          
IČ 22865721, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Výše nájemného bude činit 41.000,-Kč/rok, tj. 1.000,-Kč/m2/rok. Účelem nájmu bude 
využití prostoru jako recyklační dílna pro zpracování elektroodpadu kolektivními systémy     
fy ASEKOL. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 
2. schvaluje uzavření dohody o uznání bezdůvodného obohacení za užívání 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 (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 31, o výměře 41 m2 
mezi statutárním městem Přerovem a občanským sdružením Agentura 4U, se sídlem Přerov I - 
Město, Kosmákova 2827/42, IČ 22865721 za období 22.2.2012 do 12.3.2012, ve které se 
občanské sdružení Agentura 4U zaváže uhradit bezdůvodné obohacení ve výši 449,-Kč (200,-
Kč/m2/rok) a poměrnou část nákladů na spotřebované energie, a to do 30.4.2012. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.3.2012 

 

1344/33/6/2012 Zřízení věcného břemene  na pozemku 6868/17, 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 zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  kabelového vedení NN k tíži 
pozemku 6868/17, 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: 30.4.2012 
 

1345/33/6/2012 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 411, p.č. 1249, p.č.1235, 
vše v k.ú. Újezdec  u Přerova, 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 plynárenské zařízení včetně ochranného pásma a 
s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 
třetím osobám vstup a vjezd na zatížené nemovitosti, v souvislosti  se zřizováním, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek k tíži pozemků p.č. 
411, ost. plocha, p.č. 1249, ost. plocha, p.č.1235, ost. plocha, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, a to ve 
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 38, 702 00 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 Hornopolní 38, 702 00 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: 30.4.2012 
 

1346/33/6/2012  Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 5746/1 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 zemní  kabelové vedení  NN, zemní kabelové 
vedení VN, rozpojovací skříň  - pilíř uzemnění, 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. 5746/1 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 . 

 

1347/33/6/2012 Zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a 
provozování stavby „Příjezdní komunikace Přerov - Újezdec“ na 
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pozemku p.č. 5537/3 v k.ú. Přerov a právu přístupu a příjezdu na tento 
pozemek za účelem provozování, údržby, oprav a likvidace této stavby  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
statutárním městem Přerov jako oprávněným z věcného břemene a společností Vodovody a kanalizace 
Přerov, a.s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 483/21, Přerov, jako povinným z věcného břemene, 
spočívajícího v právu umístění a provozování stavby „Příjezdní komunikace Přerov - Újezdec“ na 
pozemku p.č. 5537/3 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé) v k.ú. Přerov a právu přístupu a 
příjezdu na tento pozemek za účelem provozování, údržby, oprav a likvidace této stavby. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 3.480,-Kč, která bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH. Část pozemku p.č. 5537/3 v k.ú. Přerov, která bude zatížena věcným 
břemenem, je vymezena geometrickým plánem č. 5508-3919/2012 ze dne 19.1.2012. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 30.4.2012 
 

1348/33/6/2012 Zřízení věcného břemene na  nemovitém  majetku Olomouckého kraje 
- Správy silnic  olomouckého kraje  a Střední zemědělské školy Přerov 
ve prospěch  statutárního města Přerov k tíži  pozemku p.č. 6801 a p.č. 
5115/1, oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 

zřídit a provozovat stavbu - cyklostezka Osmek a s tím spojené omezení, spočívající v  
povinnosti povinného z věcného břemene strpět a umožnit oprávněnému z věcného břemene a 
jím pověřeným třetím osobám  přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění stavby  cyklostezky k 
tíži pozemku p.č.6801 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch statutárního města Přerova. 
 Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada bude za věcné 
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 Střední zemědělskou školou, Přerov,  Osmek 47, IČ  
63701171 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: 30.4.2012 

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat stavbu - cyklostezka Osmek a s tím spojené omezení, spočívající v  
povinnosti povinného z věcného břemene strpět a umožnit oprávněnému  z věcného břemene a 
jím pověřeným třetím osobám  přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění stavby  cyklostezky k 
tíži pozemku  p.č. 5115/1 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch statutárního města Přerova. 
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 Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada bude za věcné 
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 Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, Prostějov, IČ 70960399  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: 30.4.2012 

 

1349/33/6/2012 Časový harmonogram postupné výměny svislého dopravního značení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje orientační  harmonogram výměny svislého dopravního 
značení za typ v reflexní úpravě. 

 

1350/33/7/2012 Úprava platu ředitelky mateřské školy   

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 04. 2012 přiznání osobního příplatku 
ředitelce Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2 paní Mgr. Jitce Berčíkové v rozsahu uvedeném             
v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 

Termín: 31.3.2012 
 

1351/33/8/2012 Stanovení výše finančního příspěvku pro obce, jejichž občané žádají     
o umístění do bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí stanovení výše finančního příspěvku pro obce, 
jejichž občané žádají o umístění do bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v Přerově, 
jako jednorázové úhrady za poskytování sociálních služeb pro rok 2012. 

 

1352/33/8/2012 Záměr statutárního města Přerova - poskytnutí finančního daru - 
Nadace pro transplantace kostní dřeně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí finančního daru subjektu Nadace pro 
transplantace kostní dřeně, IČ 45333378, se sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň,  ve výši 15 
000,- Kč na náklady spojené s náborem nových dárců do registru a vyšetření vzorků krve při vstupu   
do registru. 

 

1353/33/8/2012 Uzavření nájemních smluv k bytům zvláštního určení - bezbariérovým 
bytům 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení, zvlášť upraveného pro bydlení 

zdravotně postižených osob - bezbariérovému bytu č. 1 v Přerově, v DPS U Strhance 13,         
s panem F.M. za obvyklých podmínek. 

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

zdravotně postižených osob - bezbariérovému bytu č. 11 v Přerově, v DPS U Žebračky 18,      
s paní M.P. za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k 
doposud užívanému bytu. 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 31.3.2012 

 

1354/33/8/2012 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť II/10, s panem B.B. na 

dobu určitou  1/2 roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení 
na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou, 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť IV/4, s paní J.M. na 

dobu určitou  1/2 roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení 
na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou, 

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Přerově, Kopaniny 8, s manželi K. na dobu 

určitou  1/2 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. 6 v Přerově, Jižní čtvrť IV/16, s paní L.J. za 

obvyklých podmínek. 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 v Přerově, Denisova 10, s paní R.M. za 

obvyklých podmínek, 
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 10 v Přerově, Denisova 6, s paní B.M.,  za 

obvyklých podmínek, 
 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 4 v Přerově, Žerotínovo nám. 44, s paní J.R. za 

obvyklých podmínek, 

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 15.4.2012 

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, bytu zvláštního určení v domě zvláštního 
určení, v  DPS Na Hrázi 32, s paní E.P. za obvyklých podmínek. 

 

1355/33/8/2012 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 66 v domě zvláštního určení - 
domě  s  pečovatelskou  službou č.p. 748  v Přerově, Trávník  č.o.1, s paní A.K.,   
   

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 72 v domě zvláštního určení - 
domě  s  pečovatelskou  službou č.p. 748  v Přerově, Trávník č.o. 1, s paní J.P.,    

 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 58 v domě zvláštního určení - 

domě  s  pečovatelskou  službou č.p. 748  v Přerově, Trávník č.o. 1, s paní H.R.  

Odpovídá: Čechák Antonín 

Termín: 16.4.2012 

 

1356/33/9/2012 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu 
města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. 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, vnitřního předpisu č. 26/2011 a vnitřního předpisu 
č.3/2012  ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

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

pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu města Přerova na 
304,7 s účinností od 1.7.2012. 

 

1357/33/9/2012 Výpověď účastnické smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací se společností Telefónica Czech Republic, 
a.s., uzavření smlouvy o společném postupu při zadání veřejné 
zakázky na poskytování služeb elektronických komunikací  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje právní úkon výpovědi účastnické smlouvy o poskytování služeb elektronických 

komunikací ze dne 14.6.2010, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jakožto účastníkem 
a 31 příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerov, jakožto dalšími 
účastníky, na straně jedné a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž obchodní 
firma je k datu 16.5.2011 Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Praha 4, 
Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, jakožto poskytovatelem služeb elektronických 
komunikací. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet první den měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 31.7.2012 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání veřejné 
zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, a to za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky na poskytování služeb 
elektronických komunikací, jejímž cílem má být výběr nejvhodnějšího dodavatele, včetně 
uzavření příslušné smlouvy, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle přílohy 
č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA 

Termín: 31.7.2012 
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1358/33/9/2012 Dodatek ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další 
zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s 
nosičem dat s biometrickými údaji  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o umístění 
technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s 
nosičem dat s biometrickými údaji uzavřené dne 22.5.2006 mezi městem Přerovem jako příjemcem a 
Státní tiskárnou cenin, státní podnik, IČ 00001279, se sídlem Praha, Růžová 6, jako poskytovatelem. 
Dodatkem se rozšiřuje a mění předmět smlouvy v souvislosti s poskytnutím dalšího technického 
zařízení na nový typ elektronického občanského průkazu. 

 

1359/33/9/2012 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2011 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí předloženou zprávu, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít výše uvedenou zprávu na vědomí. 

 

1360/33/9/2012 Schválení jednotného vstupného na letní divadelní scénu v Galerii 
města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje jednotné vstupné ve výši 50,00 Kč na představení 
konaná v prostorách letní divadelní scény v Galerii města Přerova. Rozdíl mezi vybraným vstupným a 
celkovými náklady za představení bude uhrazen z provozního příspěvku organizace na dané účetní 
období, za předpokladu finančního krytí. 

 

1361/33/9/2012 Zapojení statutárního města Přerova do zájmového sdružení 
právnických osob OK4Inovace 

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

k Zakladatelské smlouvě zájmového sdružení právnických osob "OK4Inovace"  a ke 
Stanovám zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace, 

 
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat Mgr. Josefa Kulíška jako zástupce 

statutárního města Přerova na zasedáních valné hromady zájmového sdružení právnických 
osob "OK4Inovace", 

 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí předpokládanou výši příspěvku 

statutárního města Přerova  jako partnera sdružení ve výši do 50.000,-- Kč ročně. 
 

1362/33/9/2012 Zapojení města Přerova do projektu "Mezinárodní den dětí"               
v Juraparku Krasiejow 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o zapojení města Přerova do projektu 
"Mezinárodní den dětí"v Krasiejowě a ukládá pracovníkům Kanceláře primátora a Odboru sociálních 
věcí a školství spolupracovat při zajištění účasti přerovských dětí. 

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ, Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ 
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Termín: 16.6.2012 
 

V Přerově dne 14. 3. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Mgr. Josef Kulíšek 
                                náměstek primátora města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Ing. Jaroslav Čermák 

   člen Rady města Přerova 
 
 
 


