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USNESENÍ z 87. schůze Rady města Přerova konané dne 24. března 2014

3241/87/1/2014 Program 87. schůze Rady města Přerova konané dne 24. března 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 87. schůze Rady města Přerova konané dne 24. března 2014,

2. schvaluje Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D. ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze Rady 
města Přerova.

3242/87/4/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smluv o zápůjčkách včetně 
jejich zajištění takto:

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druhy zápůjček Částka Kč
Doba splácení

Zajištění

1. J.a J.K. 7-zateplení domu
9-výměna klemp. prvků

100 000,00
4 roky

Ručitel:
L.K.

2. L.a L.K. 8-rekonstrukce koupelny 40 000,00
4 roky

Ručitel: 
E.M.

3. J.R. 6-obnova fasády 50 000,00
4 roky

Ručitel: 
T.K.

4. Jiří a Lenka 
Vyoralovi

1-výměna střešní krytiny 60 000,00
3 roky

Ručitel: I.M.

5. Stanislav a Jitka
Olejníčkovi

2-výměna plynového
  kotle 

50 000,00
6 let

Ručitel: 
L.J.

6. Jana 
Synková, DiS.

3-výměna dveří 50 000,00
3 roky

Ručitel: 
Z.N.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.5.2014

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní předpis č. …/2014, kterým se 
zrušuje Vnitřní předpis č. 23/07 Statut Fondu rozvoje bydlení a Fondu na opravy bytového 
fondu postiženého povodní dle přílohy č. 2

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.5.2014

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní předpis č. …/2014 Fond oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu dle přílohy č. 3

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.5.2014



2

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí vzory smlouvy o zápůjčce, 
včetně dokumentace představující zajištění zápůjčky a žádosti a zápůjčku dle přílohy č. 4

6. bere na vědomí informaci Odboru ekonomiky, Magistrátu města Přerova, že v průběhu roku 
2013 nedošlo u Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu  k vypovězení 
smlouvy o půjčce.

3243/87/4/2014 Rozpočtové opatření č. 5

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2 a 
závazných ukazatelů dle přílohy č. 3.

3244/87/4/2014 Uzavření smluv o poskytnutí dotací mezi městem Přerovem a 
Olomouckým krajem, rozpočtové opatření

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním městem 
Přerovem jako příjemcem, ve výši 100.000,- Kč na projekt "Přerovské svatovavřinecké hody 
2014" dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním městem 
Přerovem jako příjemcem, ve výši 140.000,- Kč na projekt "Stopami Žerotínů - 3. etapa" dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy,

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

4122 210 Neinvestiční přijaté
transfery od krajů

0,0 + 240,0 240,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 411,6 + 240,0 2 651,6

3245/87/4/2014 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení 
přívěsu pro záchranné práce při mimořádných událostech s velkým 
počtem zraněných

Rada města Přerova po projednání:
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 110.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 
779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení přívěsu pro záchranné práce při mimořádných 
událostech s velkým počtem zraněných,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku ve smlouvě o poskytnutí 
dotace:

a) vypouští se článek III odst. 2 ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na financování 
celkových nákladů na pořízení přívěsu pro záchranné práce při mimořádných událostech s 
velkým počtem zraněných, na jehož položky byla dotace poskytnuta, minimálně 20% jejich 
celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."

b) vypouští se článek IV odst. 3 ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III 
bodě 2 této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet 
předávajícího ve výši 10-20 % z celkové výši dotace."

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu a 
závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátk. prostředků na 
bank. účtech

143 606,0 * + 110,0 143 716,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

5279 110 Záležitosti krizového řízení j. n. 0,0 + 110,0 110,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 24 571,1 + 110,0 24 681,1

3246/87/4/2014 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení 
osvětlovací soupravy

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 
779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení osvětlovací soupravy, která je nezbytně nutná při 
zákroku u všech mimořádných situací,
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku ve smlouvě o poskytnutí 
dotace:

a) vypouští se článek III odst. 2 ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na financování 
celkových nákladů na pořízení osvětlovací soupravy, na jejíž položky byla dotace poskytnuta, 
minimálně 20% jejich celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."

b) vypouští se článek IV odst. 3 ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III 
bodě 2 této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet 
předávajícího ve výši 10-20 % z celkové výši dotace."

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu a 
závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátk. prostředků 
na bank. účtech

143 716,0 * + 80,0 143 796,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

5279 110 Záležitosti krizového řízení j. n. 110,0 * + 80,0 190,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

24 681,1 * + 80,0 24 761,1

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

3247/87/5/2014 Priority oprav krajských komunikací 

Rada města Přerova po projednání schvaluje priority oprav komunikací II. a III. třídy v majetku 
Olomouckého kraje:

1) III/04721 – ul. Tovární – úsek od Mádrova podjezdu k autobusovému nádraží
2) II/434 – průjezdní úsek místní části Kozlovice
3) II/436 –průjezdní úsek místní části Čekyně
4) III/01857 – průjezdní úsek místní části Dluhonice
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3248/87/5/2014 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  Smlouvy č. 11092991 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci 
„Protipovodňová opatření pro statutární město Přerov“  mezi Statutárním městem Přerovem,             
IČ 00301825, se sídlem Přerov, Bratrská 34 a Státním fondem životního prostředí České republiky,   
IČ 00020729, se sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1.

3249/87/5/2014 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. - Dodatek č. 2 ke Smlouvě               
o převodu práv a povinností

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu práv a 
povinností uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem jako převodcem a obchodní společností 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 483/21, Přerov I-Město, PSČ 
75002, jako nabyvatelem, ve znění, které je přílohou důvodové zprávy.

3250/87/5/2014 Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí studii proveditelnosti „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“

2. ukládá pracovat na podkladech, koordinaci a následných stupních dokumentace stavby 
„Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“ s cílem zkoordinovat tuto stavbu                 
s připravovanou stavbou  SŽDC – „Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba“ a připravit ji                
k  realizaci, za podmínky finančního krytí.

Odpovídá: vedoucí Odboru Koncepce a strategického rozvoje
vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Termín: koordinace – průběžně dle požad. SŽDC a dotčených
               dokumentace – shodně s postupem SŽDC
             dotační titul – v souladu s vyhlášením správce dotace
             dotčené pozemky – 12/2014

3. se neusnesla uložit Odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit dopravně inženýrskou 
studii na zřízení železniční zastávky Přerov - Předmostí a Přerov - Dluhonice za podmínky 
finančního krytí.

3251/87/6/2014 Veřejná zakázka "Kompostárna Přerov – Žeravice" – změna 
náhradníka člena hodnotící komise 

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o dlouhodobé pracovní neschopnosti náhradníka člena hodnotící 
komise veřejné zakázky „Kompostárna Přerov – Žeravice“, Ing. Radka Koněvalíka, ředitele 
TSMPr, s.r.o.

2. ustanovuje v souladu s ustanovením § 74 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, novým náhradníkem člena hodnotící komise p. Vladimíra Antla, 
vedoucího střediska „odpadového hospodářství“ TSMPr, s.r.o.
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3252/87/6/2014 Veřejná zakázka „Oprava místní komunikace Dluhonice, ul.                 
U Zbrojnice“ schválení zahájení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Oprava místní 
komunikace Dluhonice, ul. U Zbrojnice“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu   
s ustanovením § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů,

2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy   
č. 1-3

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, závod 
Brno, Tovární 5, PSČ 620 00 Brno

608 38 744

2. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, Bruntál, PSČ 792 01 623 60 213

3. PORR a.s., Václavské náměstí 837/11, Praha 1 - Nové město, 
PSČ 110 00, závod 6 - Morava, Skály 870, PSČ 763 62, 
Tlumačov

430 05 560

4. EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Zlín, 
Louky 330, PSČ 763 02, Zlín

452 74 924

5. SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 
Valašské Meziříčí, PSČ 757 01

607 75 530

4. ustanovuje dle § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ladislav Mlčák Komise ROZ, člen Radek Pospíšilík Komise ROZ, člen

Ing. Zdeněk Dostál odd. ITS Jan Jüttner Komise ROZ, předseda

Mgr. Martina Švestková odd. právní Mgr. Kristina Onyščuková odd. právní

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

5. ustanovuje dle § 59 a 74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek - hodnotící komisi - ve složení:
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Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. Karel Kuchař projektant Ing. Iva Podhorná projektant

Ing. Dan Hos Komise ROZ, člen Ing. Jiří Draška Komise ROZ, člen

Ing. Pavel Ježík předseda místní části Milan Pavlík člen místní části

Michal Zácha náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek náměstek primátora

Ing. Tomáš Dostal člen Rady města Čestmír Hlavinka člen Rady města

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

3253/87/6/2014 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku Penčice, ul. Tršická“ -
schválení zahájení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce 
chodníku Penčice, ul. Tršická“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu                   
s ustanovením § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů,

2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy   
č. 1-3,

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. SISKO spol. s r.o., Přerov, Velká Dlážka 8, PSČ 750 02 471 55 558

2. HLAVA-STAVBY s.r.o., Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod 
Hostýnem 74, PSČ 768 41

269 50 421

3. DLAŽBA - DRAGON s.r.o., Chropyně, Tovačovská 485, PSČ 
768 11

276 77 869

4. ARES Lipník n.B., s.r.o., Lipník nad Bečvou - Lipník nad 
Bečvou I - Město, Svat. Čecha 1602, PSČ 751 31

623 00 008

5. SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 
Valašské Meziříčí, PSČ 757 01

607 75 530

4. ustanovuje dle § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:
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Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. Josef Bittner Komise ROZ, člen Ing. Miroslav Anděl Komise ROZ, člen

Ing. Zdeněk Dostál odd. ITS Jan Jüttner Komise ROZ, předseda

Mgr. Kristina Onyščuková odd. právní Mgr. Martina Švestková odd. právní 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

5. ustanovuje dle § 59 a 74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek - hodnotící komisi - ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. František Marek projektant   Ing. Jan Široký projektant

Ing. Jiří Draška Komise ROZ, člen Ing. Dan Hos Komise ROZ, člen

Ludmila Štefanová předseda místní části Miloslav Šváček člen komise místní části

Ing. Jiří Lajtoch primátor Ing. Jaroslav Čermák člen Rady města

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D člen Rady města Mgr. Šárka Krákorová 
Pajůrková

členka Rady města

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

3254/87/6/2014 Veřejná zakázka "Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí" 
– úprava zadávacích podmínek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky na 
stavební práce „Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí“ v části technické kvalifikační 
předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
(dále jen „zákon“). 

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti 
předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních pěti letech provedl alespoň 5 
stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tzn. obsahující 
obdobné stavební a ostatní práce v souladu s projektovou dokumentací k předmětu veřejné zakázky, z 
nichž alespoň jedna měla rozsah finančních prostředků s hodnotou ve výši min. 1 000 000 Kč bez 
DPH

se, mění takto:
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Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních pěti letech provedl alespoň 5 
stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tzn. obsahující 
obdobné stavební a ostatní práce v souladu s projektovou dokumentací k předmětu veřejné zakázky,     
z nichž alespoň jedna měla rozsah finančních prostředků s hodnotou ve výši min. 550 000 Kč bez 
DPH.

3255/87/7/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité  věci      
v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 442 v k.ú. 
Penčičky

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
pozemku p.č. 442, trvalý travní porost, o výměře 88 m2  v k.ú. Penčičky.

3256/87/7/2014 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité  věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/12 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1019/2, ostatní 
plocha, o výměře cca 5 m2 v k.ú. Přerov

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem)   
a společností LEO Express a.s., se sídlem Praha 5 - Radlice, Kutvirtova 5 (jako nájemcem). 
Předmětem smlouvy je nájem části pozemku p.č. 1019/2, ostatní plocha, o výměře 4,3 m2           

v k.ú.Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů. Nájemné bude činit 
235,- Kč, navýšené o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu je umístění dočasného objektu -
provizorní prodejny jízdenek. Součástí smlouvy bude ujednání, kterým statutární město Přerov 
udělí souhlas s umístěním stavby na předmětné části pozemku.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2014

3257/87/7/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova,  spoluvlastnického podílu 
pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - spoluvlastnického podílu k id. 521/14801 
pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov.

3258/87/7/2014 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1252/3, p.č. 
1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 1252/8  v k.ú.Přerov 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 1252/3, p.č. 1252/4, 
p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 1252/8 , vše zast. plocha a nádvoří, každá o výměře 17 m2, vše                
v k.ú.Přerov.
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3259/87/7/2014 Záměr statutárního města Přerova  pacht  nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - pozemků v k.ú. Lověšice u Přerova a         
v k.ú. Bochoř

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu  plynoucího  z  nájemní smlouvy  ze 
dne 23.6.2008,  dále nájemní smlouvy  ze dne 4.7.2008,  ve znění dodatku č. 1.  ze dne  
30.4.2010,  uzavřené  mezi statutárním městem Přerov  jako pronajímatelem, na straně jedné a 
společností  SALIX MORAVA a.s.,  se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 30, jako 
nájemcem,  na straně druhé,  jejímž  předmětem  byly pozemky  p.č. 478, p.č. 471, a pozemky 
ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p.č. 292, p.č  348, p.č. 476, p.č. 487, p.č. 
479, p.č. 482, p.č. 484, p.č. 485, p.č. 255/1, p.č. 467, p.č. 468, p.č. 469, p.č. 470, p.č. 472, vše  
v k.ú. Lověšice u Přerova a  pozemky p.č. 1649, p.č. 1660, p.č. 2154,  vše v k.ú. Bochoř. 

Nájem bude ukončen  dohodou ke dni  uzavření  nového pachtovního vztahu se společností SALIX 
MORAVA a.s., se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 30  na pacht pozemků uvedených v  bodu 2 
usnesení.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht  pozemků 254/10, orná půda, o výměře 
10509 m2, p.č. 278/11, orná půda, o výměře 912 m2,, p.č. 278/30, orná půda, o výměře 883 m2, 
278/40, orná půda, o výměře 30 m2, p.č. 278/49, orná půda,  o výměře 462 m2, p.č. 278/50, 
orná půda, o výměře 880 m2, p.č. 278/51, orná půda, o výměře 158 m2, p.č. 278/54, orná půda, 
o výměře 1067 m2, p.č. 322/16,  orná půda,  o výměře 398 m2, p.č. 322/23, orná půda, o 
výměře 589 m2, p.č. 322/27, orná půda, o výměře 319 m2, p.č. 322/34, orná půda,  o výměře 
1631 m2, p.č. 3302/13, orná půda, o výměře 340 m2, p.č. 330/25, orná půda,  o výměře 7988 
m2, p.č. 330/36, orná půda, o výměře 1092 m2, p.č. 330/37, orná půda, o výměře 508 m2, p.č. 
471, orná půda, o výměře 2509 m2, p.č. 505/2,  ostatní plocha,  o výměře 967 m2, p.č. 505/3, 
ostatní plocha, o výměře 493 m2, p.č. 548/11, orná půda, o výměře 158 m2, p.č. 548/43, orná 
půda, o výměře 138 m2, p.č. 548/46, orná půda, o výměře 55 m2, p.č. 548/47, orná půda, o 
výměře 504 m2, p.č. 548/51, orná půda ,o výměře 199 m2, p.č. 548/54, orná půda, o výměře 
597 m2, p.č. 548/59, orná půda, o výměře 2441 m2, p.č. 548/60, orná půda, o výměře 185 m2

vše v k.ú. Lověšice u Přerova a pozemků p.č. 1064/8, orná půda, o výměře 567 m2, p.č. 
1064/9, orná půda, o výměře 400 m2, p.č. 1367, orná půda, o výměře 248 m2, p.č. 1444/1, orná 
půda, o výměře 188 m2, p.č. 1444/2,  orná půda, o výměře 448 m2, p.č. 1449/1, orná půda, o 
výměře 236 m2, p.č. 1449/2, orná půda, o výměře 935 m2, p.č. 1460, orná půda, o výměře 363 
m2, p.č. 1544, orná půda, o výměře 1499 m2, p.č. 1602, orná půda,  o výměře 1511 m2, p.č 
1622, orná půda,  o výměře 3958 m2, p.č. 1633/1, orná půda, o výměře 268 m2, p.č. 1649, orná 
půda,  o výměře 3921 m2, p.č. 1660, orná půda, o výměře 429 m2, p.č. 2154, orná půda, o 
výměře 422 m2, p.č. 2174/2, orná půda,  o výměře  268 m2, p.č. 2175/12, orná půda, o výměře 
461 m2, p.č. 2176/29, orná půda, o výměře 2365 m2, p.č. 2176/32,  orná půda, o výměře 111 
m2, p.č. 2176/36, orná půda, o výměře 44 m2 vše v k.ú. Bochoř ve vlastnictví  statutárního 
města Přerova.

3260/87/7/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města Přerova –  prostoru sloužícího 
podnikání v objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov 
(Chemoprojekt)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem prostoru 
sloužícího  podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
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který je součástí pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. S03             
o výměře 15,7 m2.

3261/87/7/2014 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – prostoru v objektu jiná stavba 
č.p. 84,  příslušného k části obce Přerov I – Město, který je součástí 
pozemku p.č. 155 , v k.ú. Přerov (Bratrská 2)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku  prostoru v 
objektu jiná stavba č.p. 84, příslušného k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 
155, v k.ú. Přerov, Bratrská 2, o výměře 33,5 m2.

3262/87/7/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  
do majetku statutárního města Přerova, bytových  a nebytových 
jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého 23), 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, 
pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu 
bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova bez č.o.), bytových a nebytových 
jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov 
I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16), 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č. 3173/85/6/20104 z 85. Rady města 
Přerova dne 12.2.2014, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního 
města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova, bytových 
jednotek  č. 1945/1, č. 1945/2,  č. 1945/3, č. 1945/4, č. 1945/5, č. 1945/104 a nebytových jednotek č. 
1945/101, č. 1945/102, č. 1945/103, č. 1945/105, č. 1945/106, v objektu bytový dům č.p. 1945, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého 23), včetně s 
nimi souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 příslušném k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 
v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2, v k.ú. Přerov včetně objektu bydlení č.p. 2024, 
příslušném k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 31, v k.ú. Přerov ( Kratochvílova  bez č.o.), 
bytových jednotek č. 120/2, č. 120/4, č. 120/5 a nebytových jednotek č. 120/101, č. 120/102, 
č.120/103, č. 120/104, v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16), včetně s nimi souvisejícího spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
32 v k.ú. Přerov  a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov.

3263/87/7/2014 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 2632/14 v objektu          
k bydlení č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona           
č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu               
č. 25/2007 v platném znění 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr převodu bytové jednotky č. 2632/14 v objektu       
k bydlení č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 
p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14, 16), včetně příslušných spoluvlastnických podílů      
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov ve výši 1189/18131.

3264/87/7/2014 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– nebytových jednotek a nebytových prostor

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 
2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov 
(Klivarova 1, 3, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2610/101 o výměře 65,9 m2 včetně spoluvlastnického podílu 659/16369
- nebytové jednotky č. 2610/102 o výměře 68 m2 včetně spoluvlastnického podílu 680/16369
- nebytové jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 m2 včetně spoluvlastnického podílu 361/16369
- nebytové jednotky č. 2611/104 o výměře 92,4 m2 včetně spoluvlastnického podílu 924/1636.

2. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 
2589, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov
(Klivarova 2, 4, 6), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 22589, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2589/103 o výměře 101,62 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
10162/202068
- nebytové jednotky č. 2589/104 o výměře 31,76 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
3176/202068.

3. schvaluje záměr převodu nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 643, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 643, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 643/101 o výměře 145,53 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
14553/53164.

4. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 5), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 159, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 159/102 o výměře 39,14 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
3914/68669
- nebytové jednotky č. 159/101 o výměře 72,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
7235/68669.

5. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 641, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 641, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 641/101 o výměře 85,92 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
8592/137821
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- nebytové jednotky č. 641/102 o výměře 159,01 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
15901/137821.

6. schvaluje záměr převodu nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, 
č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov 
(Kainarova 4, 5, 6), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I –
Město a pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 293/101 o výměře 394,3 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
3943/36438.

7. schvaluje záměr převodu nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, 
č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov 
(Kainarova 7, 8, 9), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I –
Město a pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2894/102 o výměře 120,4 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
1204/37984.

8. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 190, č.p. 191, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 
2, 4), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 190, č.p. 191, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 
Přerov
- nebytové jednotky č. 190/101 o výměře 49,7 m2 včetně spoluvlastnického podílu 497/17629
- nebytové jednotky č. 190/102 o výměře 194,6 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
1946/17629
- nebytové jednotky č. 191/103 o výměře 91,4 m2 včetně spoluvlastnického podílu 914/17629.

9. schvaluje záměr převodu nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 192, č.p. 193, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 6, 8), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 192, č.p. 
193, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 192/101 o výměře 184,1 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
1841/17619.

10. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 100/102 o výměře 130,3 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
1303/12953
- nebytové jednotky č. 100/103 o výměře 56 m2 včetně spoluvlastnického podílu 560/12953
- nebytové jednotky č. 100/104 o výměře 29,6 m2 včetně spoluvlastnického podílu 296/12953.

11. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 424, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Čapky Drahlovského 3), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 424, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 424/102 o výměře 38,3 m2 včetně spoluvlastnického podílu 383/9482
- nebytové jednotky č. 424/103 o výměře 38,3 m2 včetně spoluvlastnického podílu 383/9482.

12. schvaluje záměr převodu pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov včetně budovy č.p. 882, příslušné 
pro část obce Přerov I – Město, která je součástí pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26).
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13. schvaluje záměr převodu pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov včetně budovy č.p. 1072, 
příslušné pro část obce Přerov I – Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov 
(Velká Dlážka 46).

14. schvaluje záměr převodu pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 v k.ú. Přerov včetně budovy 
č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov I – Město, která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a 
p.č. 4293/43 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48).

15. schvaluje záměr převodu nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 48, příslušném pro část 
obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 745 v k.ú. Předmostí (Hranická 11), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 48, 
příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí a pozemku p.č. st. 745 v k.ú. Předmostí
- nebytové jednotky č. 48/101 o výměře 11,81 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
1181/138973.

16. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2629, č,p, 2630, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 1, 
3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. 
Přerov
- nebytové jednotky č. 2629/101 o výměře 73,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
7365/177291
- nebytové jednotky č. 2630/101 o výměře 71,19 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
7119/177291.

17. schvaluje záměr převodu nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 2398, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2495 v k.ú. Přerov (Vaňkova 1), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2398, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2495 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2398/101 o výměře 87,1 m2 včetně spoluvlastnického podílu 871/7746.

18. schvaluje záměr převodu nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 
2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov 
(Purkyňova 10, 12, 14), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2484/101 o výměře 123,19 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
9304/99447.

19. schvaluje záměr převodu nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, č.p. 
2620, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov 
(Neumannova 1, 3, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, č.p. 2620, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2619/101 o výměře 65,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
6536/246431.

20. schvaluje záměr převodu nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 
23, 25), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 596/4 v k.ú. 
Přerov
- nebytové jednotky č. 90/101 o výměře 17 m2 včetně spoluvlastnického podílu 85/8474.
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21. schvaluje záměr převodu nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 1971, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov (Jaselská 1), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1971, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 1971/16 o výměře 15,93 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
1593/161368.

22. schvaluje záměr převodu pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov včetně budovy č.p. 3162, příslušné 
pro část obce Přerov I – Město, která je součástí pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov (ul. 
Bezručova – areál přírodního koupaliště Laguna).

3265/87/7/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města Přerova -  část prostoru sloužícího      
k podnikání v objektu jiná stavba č.p. 77, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov 
(Palackého 1)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části prostoru 
sloužícího podnikání v objektu jiná stavba č.p. 77, příslušném k části obce Přerov I - Město,   který je 
součástí  pozemku p.č. 169, v k.ú. Přerov,  Palackého 1, o celkové výměře 69,12 m2.

3266/87/7/2014 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  –  pozemků p.č. 4600/1, p.č. 4600/2, p.č. 4600/3, vše v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  -  pozemků p.č. 4600/1, ost. plocha      
o výměře 171 m2, p.č. 4600/2, ost. plocha o výměře 95 m2, p.č. 4600/3, ost. plocha o výměře 120 m2, 
vše v k.ú. Přerov, do společného jmění manželů H.K. a Ing. M.K.,  za cenu v čase a místě obvyklou  
499.660,- Kč,  tj. 1.294,45 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní 
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

3267/87/7/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova, pozemku  p.č. 3879/2,  v k.ú. Přerov. Bezesmluvní užívání 
pozemku p.č. 3879/2 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova  -  pozemku p.č. 3879/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
2 m2,  v k.ú. Přerov, do vlastnictví

- R.H. – podíl id. 1/6;
- Ing. P.O. – podíl id.1/6;
- L.O. – podíl id.4/6;

za cenu v čase a místě obvyklou  1.500,- Kč,  tj. 750,- Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením 
znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání  pozemku p.č. 3879/2, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, v k.ú. Přerov, za období od 11.8.2010 do data nabytí právní  
moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí - kupní smlouvy na pozemek p.č. 
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3879/2, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerovem jako 
vlastníkem pozemku a  uživateli pozemku 

- R.H.;
- Ing. P.O.;
- L.O.;

Úhrada za užívání bude činit 50,- Kč/rok, tj. 25,-  Kč m2/rok.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.7.2014

3268/87/7/2014 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
převod části pozemku p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
5290/103, ostatní plocha, v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 3705-118/2007 označené 
jako díl „a“ o výměře 0,44 m2 z pozemku p.č. 5290/1, v k.ú. Přerov z majetku statutárního 
města Přerova do společného jmění manželů L. a J.C. za kupní cenu 352,- Kč, t.j. 800,- Kč/m2.
Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že součástí kupní smlouvy bude současně převod 
části pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 3705-118/2007 
jako díl "b", z vlastnictví vlastníka pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov do společného jmění 
manželů L. a J. C.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 5290/103 o 
výměře 0,44 m2 v k.ú. Přerov ve výši   25,- Kč/m2/rok, a to za období od 16.1.2009 do data 
právních účinků vkladu práva, dle kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. návrhu usnesení, do 
katastru nemovitostí. Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání bude uzavřena mezi 
statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemku) a manželi L.a J.C. (jako uživateli 
pozemku).

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2014

3269/87/7/2014 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 313/3 v k.ú. Újezdec u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení  Zastupitelstva Města Přerova  
č. 869/29/3/2009, ze dne 17.12.2009  a to tak, že bude  nově znít:

"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 313/3, ostatní 
plocha,  ostatní komunikace, o výměře 1935 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, IČ 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova, (dále jen nabyvatel) za následujících 
podmínek:

1. Nabyvatel se zavazuje o pozemek parcelu  č. 313/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, v 
katastrálním území Újezdec u Přerova řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům veřejné zeleně, 
veřejného prostranství,  a místní komunikace III.tř.  V případě převodu  nemovité věci  z důvodu  
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veřejného zájmu nelze nemovitou věc využívat ke komerčním účelům či jiným  výdělečným účelům, 
nelze ji pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu  10 let od právních účinků vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí.

2. V případě, že  nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc  využívat ve veřejném zájmu   a bude ji 
využívat ke komerčním či jiným  výdělečným účelům, nebo ji pronajímat,  zaplatí převodci smluvní 
pokutu  ve výši  10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků vkladu  vlastnického 
práva  do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i  
opakovaně a to za každé porušení smluvní  povinnosti.  V případě  opakovaně uložené  smluvní 
pokuty musí převodce  nabyvateli  vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno  porušení smluvní 
povinnosti a termín do  kdy má  být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno.  V případě, že 
nebude  v tomto termínu porušení smluvní povinnosti  nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta 
uložena opakovaně.

3. Úhradu provede nabyvatel  ve lhůtě 15 dnů, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem 
písemně vyzván.  

4. Bude-li  zjištění  smluvní pokuty spojené s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně  
jiné účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit  i tyto náklady  a to ve lhůtě 15 dnů 
poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem  písemně vyzván.

5.Převodce je oprávněn  kdykoliv během 10 -ti leté  lhůty, kontrolovat, zda jsou všechny omezující 
podmínky ze strany nabyvatele  dodrženy a nabyvatel je povinen  k tomu převodci poskytnou  
odpovídající součinnost.

6. Nabyvatel je  povinen vždy do 31.1. následujícího roku  předat převodci písemnou zprávu  o plnění 
podmínek  souvisejících s převodem  z důvodu  veřejného zájmu,  za rok  předcházející, tj. zprávu o 
zachování a rozvoji  aktivit, které  jsou ve veřejném zájmu  a k jehož zachování se nabyvatel ve 
smlouvě zavázal. Z porušení  tohoto závazku uhradí nabyvatel  převodci smluvní pokutu  ve výši  
2000,- Kč, a to ve lhůtě  15 dnů poté, kdy bude k jejich  zaplacení  převodcem písemně vyzván.

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova Nabyvatel  zřizuje v souladu s  § 1761 
občanského zákoníku zřídit ve prospěch převodce  jako oprávněného, na pozemku p.č. 313/3, 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Újezdec u Přerova  věcné právo,  spočívající  v 
závazku nabyvatele, nezcizit, nezatížit zástavním právem  převáděnou nemovitou věc, a to po 
dobu 10 let ode dne  jejího nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele se zřizuje 
jako věcné právo s účinky zapsání do katastru nemovitostí.

3270/87/7/2014 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 439/22  a části pozemku p.č. 456/1  v k.ú. 
Lověšice u Přerova za části pozemku p.č. 439/7 v k.ú. Lověšice              
u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 439/22, označený dle 
geometrického plánu č. 396-117/2013 jako pozemek p.č. 439/27, ostatní plocha - ostatní 
komunikace, o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 456/1, označený dle geometrického plánu č. 
396-117/2013 jako pozemek p.č. 456/7, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 38 m2  
v k.ú. Lověšice u Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-Hodolany za podmínky, že současně bude realizováno 
bezúplatné nabytí nemovitých věcí z majetku Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-Hodolany - části pozemku p.č. 439/7,  označené  dle 
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geometrického plánu č. 396-117/2013 jako pozemky p.č. 439/26, ostatní plocha - ostatní 
komunikace, o výměře     32 m2, p.č. 439/28, ostatní plocha - silnice, o výměře 24 m2 a p.č. 
439/29, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 30 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova do 
vlastnictví statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatné nabytí nemovitých věcí      
z majetku Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-
Hodolany - části pozemku p.č. 439/7,  označené  dle geometrického plánu č. 396-117/2013 
jako pozemky p.č. 439/26, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 32 m2, p.č. 439/28, 
ostatní plocha - silnice, o výměře 24 m2 a p.č. 439/29, ostatní plocha - ostatní komunikace,       
o výměře 30 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova do vlastnictví statutárního města Přerova.

3271/87/7/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
prostoru sloužícího podnikání v objektu bydlení č.p. 968, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  1255, v k.ú. 
Přerov (Komenského 25)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
25.6.2012  na prostor sloužící podnikání  v objektu bydlení  č.p. 968, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  1255,  v k.ú. Přerov, (Komenského 25)          
o celkové výměře 87,6 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Iliasem 
Kováříkem, místem podnikání Dolní Újezd 128, IČ 88662535, jako nájemcem, ke dni 
31.3.2014.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.3.2014

2. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerov, jako věřitelem a Iliasem Kováříkem, 
místem podnikání Dolní Újezd 128, IČ 88662535, jako dlužníkem, o splátkách pohledávky 
statutárního města Přerova ve výši 30.486,-Kč, navýšené o úroky z prodlení a smluvní pokuty 
z titulu dlužného nájemného za nájem prostoru sloužícího podnikání  v objektu bydlení  č.p. 
968, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  1255,  v k.ú. 
Přerov, (Komenského 25) o celkové výměře 87,6 m2 dle nájemní smlouvy ze dne 25.6.2012,   
v měsíčních splátkách s lhůtou splatnosti 2 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou 
uzavření dohody je dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá 
ze splátek nebude uhrazena včas.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.4.2014

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání  v objektu bydlení  č.p. 
968, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  1255,  v k.ú. 
Přerov, (Komenského 25) o celkové výměře 87,6 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako  
pronajímatelem a Michaelou Krupkovou, místem podnikání Přerov I – Město, Wurmova 22, 
IČ 02757753, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, 29 dnů. Výše 
nájemného bude činit  9.804,-Kč. Účelem  nájmu bude využití prostoru pro provozování 
hostinské činnosti. Náklady na spotřebované energie  budou  hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.3.2014

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
bydlení č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 
1255,  v k.ú. Přerov (Komenského 25) o celkové výměře 87,6 m2.
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3272/87/7/2014 Zřízení věcného břemene  na pozemcích v majetku statutárního města 
Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu  - přeložka NNk 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 k tíži pozemku p.č. 5198/40 v k.ú. Přerov, a to ve 
prospěch společnosti   ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ  405 02 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035. 
Rozsah věcného břemene je uveden v geometrickém plánu č. 5715-120/2013.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem 
Přerovem, jako povinným a  společností   ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 
874/8, PSČ  405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným, na dobu neurčitou,  
za jednorázovou úhradu ve výši 550,- Kč dle znaleckého posudku, navýšenou o příslušnou 
sazbu DPH. Oprávněný z věcného břemene - služebnosti uhradí správní poplatek za vklad 
smlouvy do katastru  nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2014

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení 
NNk,VNk, 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 k  tíži 
pozemků p.č.4943/2, p.č. 5084/21, p.č. 5084/22, p.č. 5084/23, p.č. 3477, p.č. 3473/1, vše 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 - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
        Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva  o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti 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 - služebnosti bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného 
břemene- služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma 
a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene -
služebnosti 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 – služebnosti do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2014
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3. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 
z věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu - podzemní kabelové vedení NNk 
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 k  tíži pozemků p.č. 1019/1, p.č. 
5035/1, p.č. 5036/1, vše 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 - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
        Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva  o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti 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 - služebnosti bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene – služebnosti  předloží budoucímu povinnému z věcného 
břemene- služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném  pozemku včetně ochranného pásma 
a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene -
služebnosti 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 - služebnosti  do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2014

4. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – kabelové vedení NNk - 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 k  tíži pozemku p.č. 158 v k.ú. 
Popovice u Přerova  a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-
Podmokly, Teplická 8, IČ: 24729035.

Rozsah věcného břemene – služebnosti sítě je vyznačen geometrickým plánem č. 242-731/2012 
vypracovaným Jitkou Deutschovou. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, 
úplatně. Jednorázová úhrada je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 16.400,- Kč, která 
bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za 
vklad práva do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2014

5. neschvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného             
z věcného břemene zřídit a provozovat lávku pro pěší 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 k  tíži pozemku p.č. 6850/1 v k.ú. Přerov, ve spoluvlastnictví pana 
D.K. k id 1/2 a paní I.D. k id 1/2 a to ve prospěch statutárního města Přerova.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu určitou 20 let, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude činit 100.000,- Kč.
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        Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva  o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem D.K. a paní I.D., jako budoucím 
povinným z věcného břemene  a statutárním městem Přerov, jako budoucím oprávněným.
        Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného 
břemene - služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku.

6. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – nadzemní kabelové vedení 
nízkého napětí, 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 k  tíži 
pozemku p.č. 5087, v  k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5644-639/2012, a to 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035.

       
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným 
z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 
24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši  710,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný 
uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2014

7. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat plynárenské zařízení  a s tím spojeného 
omezení, spočívajícího v povinnosti  strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným osobám 
přístup     a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy a plynovodních přípojek k tíži 
pozemku p.č 5087, v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567.

        
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene – služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti.
        Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  
povinným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako budoucím oprávněným z věcného břemene –
služebnosti na straně druhé. Uzavřením smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -
služebnosti uděluje budoucí povinný budoucímu oprávněnému a jím pověřeným  osobám  právo 
provést stavbu plynárenského zařízení v rámci stavby "Přerov, převedení části odpadních vod ze 
sběrače „Z““- přeložka plynovodu v ul. Na hrázi, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a 
vytyčovacích bodů na budoucím povinném pozemku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude sloužit jako podklad k řízení před 
stavebním úřadem pro stavbu plynárenského zařízení. Budoucí povinný se pro případ převodu 
vlastnického práva k budoucímu povinnému pozemku na třetí osobu před uzavřením budoucí smlouvy 
zavazuje převést za souhlasu budoucího oprávněného na tuto osobu současně i práva a povinnosti z 
této smlouvy vyplývající, případně zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  - služebnosti za shodných podmínek mezi budoucím oprávněným a právním nástupcem 
budoucího povinného. V opačném případě vzniká budoucímu oprávněnému nárok na náhradu škody 
způsobené porušením povinností z této smlouvy vyplývajících.
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        Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena  nejpozději do jednoho roku ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene  
kolaudační souhlas k plynárenskému zařízení.  Budoucí oprávněný zajistí  a prokazatelně doručí 
budoucímu povinnému 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, podle platné sazby daně ke dni 
uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením 
věcného břemene – služebnosti jdou za budoucím oprávněným.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2014

3273/87/7/2014 Podnájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova  
- části  prostor v objektu občanské vybavenosti  č.p. 520, příslušném     
k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  4293/17, 
v k.ú. Přerov (Sokolská 26)

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části prostor v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 520, příslušného k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku  p.č. 
4293/17, v k.ú. Přerov, (Sokolská 26), kanceláře o výměře 8 m2 do podnájmu pro spolek 
VLAŠTOVKY, se sídlem Kelč - Komárovice 9, IČ 01559257, když nájemcem  prostor je spolek 
Mateřské centrum Sluníčko, se sídlem Přerov I - Město, Sokolská 26, IČ 66743516. Účelem podnájmu 
bude využití místnosti pro konzultace s pěstounskou rodinou, popř. biologickými rodiči dítěte 
umístěného do pěstounské péče, či jinými zainteresovanými osobami.

3274/87/7/2014 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - objektu k bydlení č.p. 148 
(Městský dům, ul. Kratochvílova 1), příslušnému k části obce Přerov I 
- Město, který je součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov a pozemku 
p.č. 136 v k.ú. Přerov, a movitým věcem ve vlastnictví statutárního 
města Přerova a společnosti IMIT s.r.o. tvořícím vybavení Městského 
domu v Přerově 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod movitých věcí dle 
přílohy z vlastnictví společnosti IMIT s.r.o., se sídlem Radslavice 315, IČ 62360540, do 
vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 66.165,- Kč navýšenou o částku 
odpovídající 21 % DPH.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod movitých věcí dle 
přílohy z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní 
a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 
45180512 za podmínky, že movité věci budou převedeny z vlastnictví společnosti IMIT s.r.o., 
se sídlem Radslavice 315, IČ 62360540, do vlastnictví statutárního města Přerova dle bodu 1. 
usnesení.
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3275/87/7/2014 Bezesmluvní užívání pozemku p.č. 6026/5 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání  
pozemku p.č. 6026/5, ost. plocha, o výměře 620 m2, v k.ú. Přerov, za období od 16.10.2007               
do 24.2.2014,  mezi statutárním městem Přerovem jako vlastníkem pozemku a  SEZAKO Přerov, 
s.r.o., se sídlem Kojetínská 48, 750 02, Přerov, IČ 25358022, jako uživatelem pozemku. Úhrada         
za užívání bude činit  na základě vypracovaného znaleckého posudku celkem 49.884,- Kč. Uživatel 
pozemku uhradí náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 3.200,- Kč.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.5.2014

3276/87/7/2014 Umístění dynamických informačních panelů v jiném nebytovém 
prostoru v budově nám. TGM 16 v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č.3139/84/6/2014 přijaté na 84. schůzi Rady města Přerova dne 29.1.2014.

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí souhlasu s umístěním informačních panelů a           
o vypořádání vynaložených nákladů mezi ČR - Úřad práce České republiky, se sídlem Praha 
2, Karlovo náměstí 1359/1, IČ: 72496991, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov, 
jako nájemcem, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2014

3. schvaluje uzavření Smlouvy o provozování informačního místa mezi statutárním městem 
Přerov (jako zájemcem) a společností ADCALL systems, s.r.o., se sídlem Veverská Bítýška, 
M. Kudeříkové 776, IČ: 29293286 (jako provozovatelem). Předmětem smlouvy je umístění a 
provozování dvou kusů dynamických informačních panelů v čekárně oddělení dopravně-
správních agend v jiném nebytovém prostoru č. 555/5 vymezeném v budově č.p. 555, 
adminis., příslušné k části obce Přerov I.  - Město, která je součástí pozemku p.č. 193/1 a p.č. 
194 oba v k.ú. Přerov. Za umístění těchto panelů zaplatí provozovatel zájemci ročně smluvní 
částku ve výši 24.000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 48 měsíců s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Ostatní ujednání smlouvy dle 
přílohy č. 2.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2014

3277/87/7/2014 Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Přerov a společností 
PSS Přerovská stavební a.s., IĆ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I -
Město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu o narovnání, kterou budou 
vypořádány závazky plynoucí pro společnost PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se 
sídlem Přerov, Přerov I - Město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002 z kupních smluv č. 23-001-
022-06 a 23-001-021-06, které byly uzavřeny dne 3.10.2006 mezi statutárním městem Přerov 
a společností PSS Přerovská stavební a.s., když předmětem těchto smluv byl úplatný převod 
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nemovitých věcí, objektu bydlení č.p. 2435, příslušného k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č. 4167/3 (Svépomoc II/44) a pozemků p.č. 4167/3 a p.č. 4167/2, vše v 
k.ú. Přerov a objektu bydlení č.p. 2434, příslušného k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č. 4167/5 (Svépomoc II/45) a pozemků p.č. 4167/5 a p.č. 4167/4, vše v 
k.ú. Přerov, a to tak, že se PSS Přerovská stavební a.s. zavazuje uhradit statutárnímu městu 
Přerov částku 200.000,--Kč (viz. příloha č. 1).

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu o narovnání, kterou budou 
vypořádány závazky plynoucí pro společnost PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se 
sídlem Přerov, Přerov I - Město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002 z kupních smluv č. 23-001-
022-06 a 23-001-021-06, které byly uzavřeny dne 3.10.2006 mezi statutárním městem Přerov  
a společností PSS Přerovská stavební a.s., když předmětem těchto smluv byl úplatný převod 
nemovitých věcí, objektu bydlení č.p. 2435, příslušného k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č. 4167/3 (Svépomoc II/44) a pozemků p.č. 4167/3 a p.č. 4167/2, vše v 
k.ú. Přerov a objektu bydlení č.p. 2434, příslušného k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č. 4167/5 (Svépomoc II/45) a pozemků p.č. 4167/5 a p.č. 4167/4, vše v 
k.ú. Přerov, a to tak, že se PSS Přerovská stavební a.s. zavazuje uhradit statutárnímu městu 
Přerov:

 částku 200.000,--Kč do tří pracovních dnů ode dne podpisu této dohody, 
 smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč, pokud do dvou let ode dne uzavření této dohody neodstraní 

objekty bydlení č.p. 2435, který je součástí pozemku p.č. 4167/3 a který je příslušný k části obce 
Přerov I - Město a č.p. 2434, který je součástí pozemku p.č 4167/5 a který je příslušný k části obce 
Přerov I - Město, vše v k.ú. Přerov a obci Přerov, přičemž za odstranění objektů se považuje jejich 
demolice až na úroveň terénu a zasypání podzemní části staveb,

 smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč, pokud do čtyř let ode dne uzavření této dohody 
nezkolauduje novou stavbu na pozemku p.č. 4167/3 nebo p.č. 4167/2,

 smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč, pokud do čtyř let ode dne uzavření této dohody 
nezkolauduje novou stavbu na pozemku p.č. 4167/5 nebo p.č. 4167/4, vše v k.ú. Přerov a obci 
Přerov pro rodinné nebo bytové bydlení.

Pro případ, že vlastník nemovitých věcí převede vlastnictví k těmto nemovitým věcem třetí osobě, 
stávají se ujednané smluvní pokuty splatnými do tří pracovních dnů ode dne právních účinků 
rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výše uvedené zesplatnění smluvních pokut nedopadá na povinnosti, které byly splněny před 
uzavřením kupní smlouvy na převod uvedených pozemků do vlastnictví třetí osoby, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.

3278/87/7/2014 Přehled domovního majetku statutárního města Přerova, jeho správa 
a využití ( budovy a objekty ) – aktualizace č. 7

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí aktualizaci č. 7 – Přehled domovního majetku 
statutárního města Přerova, jeho správa a využití ( budovy a objekty ).

3279/87/7/2014 Udělení souhlasu s úvěrem pro SVJ Jižní čtvrť III/8,9,10

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s tím, aby Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2518, 2519, 2520 Jižní čtvrť 
III/8,9,10 v Přerově, se sídlem Jižní čtvrť III/8, 750 00 Přerov, IČ: 29461227 uzavřelo 
smlouvu o úvěru s Modrou pyramidou stavební spořitelnou, a.s., se sídlem Bělehradská 128, 
č.p. 222, 120 21 Praha 2, IČ: 60192852 na rekonstrukci bytového domu č.p. 2518, 2519 a 
2520 (zateplení obvodového pláště domu, stropu suterénu, výměny hl. vstupních dveří, opravy 
vchodového vstupu a zabezpečení hydroizolace) za podmínky, že bude na schůzi shromáždění 
SVJ odhlasována renovace střešního pláště uvedeného domu.
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2. ukládá vedoucímu odboru správy majetku a komunálních služeb, nebo jím pověřenému 
zaměstnanci, hlasovat na schůzi shromáždění SVJ domu č.p. 2518,2519,2520 Jižní čtvrť 
III/8,9,10 v Přerově, pro uzavření smlouvy o úvěru dle bodu jedna této varianty.

3280/87/7/2014 Záměr úplatného převodu  - doprodej bytové jednotky č. 2523/1            
v domě Jižní čtvrť IV/7

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. 2523/1 v objektu k bydlení č.p. 2523 a 2524, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.5745/6 a p.č. 5745/7 v k.ú. Přerov (Jižní 
čtvrť IV/6,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 
2523 a 2524, příslušném k části obce Přerov I – Město, na   pozemku p.č. 5745/6, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 160 m2 v k.ú. Přerov ve výši 575/7028  a na   pozemku p.č. 5745/7, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 172 m2 v k.ú. Přerov ve výši 575/7028 a příslušného spoluvlastnického podílu ve 
výši 575/7028  k  pozemku p.č. 5745/6, zast. plocha a nádvoří o výměře 160 m2 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 575/7028  k  pozemku p.č. 5745/7, zast. plocha a nádvoří o výměře 
172 m2.

3281/87/7/2014 Žádost o změnu data splatnosti nájemného a záloh na plnění spojená    
s užíváním bytu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19. 07. 2013 
mezi Statutárním městem Přerov, Bratrská 34, IČ 00301825 zastoupeným Mgr. Zdeňkem Vojtáškem, 
vedoucím Odboru správy majetku a komunálních služeb a Jaroslavem Gazdou jako žadatelem, bytem 
Přerov, Gen. Štefánika č. 1948/4. Předmětem dodatku bude změna data splatnosti nájemného a záloh 
na plnění spojených s užíváním bytu, a to za období měsíců únor 2014 až září 2014  za byt č. 3,            
v objektu k bydlení č.p. 1948, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1165 v k.ú. 
Přerov (Gen. Štefánika 4), tak, že nájemné a zálohy za jednotlivá období budou splatné následovně:

únor 2014 v částce 3 578,00 Kč k datu 28.12.2014
březen 2014 v částce 3 578,00 Kč k datu 28.01.2015
duben 2014 v částce 3 578,00 Kč k datu 28.03.2015
květen 2014 v částce 3 578,00 Kč k datu 28.04.2015
červen 2014 v částce 3 578,00 Kč k datu 28.06.2015
červenec 2014 v částce 3 578,00 Kč k datu 28.07.2015
srpen 2014 v částce 3 578,00 Kč k datu 28.09.2015
září 2014 v částce 3 578,00 Kč k datu 28.10.2015

3282/87/8/2014 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 -
vyhodnocení

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2014/2015 v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerov.

3283/87/9/2014 Úhrady za stravování uživatelů Domova pro seniory, Kabelíkova 14a, 
Přerov a Denního pobytu, Purkyňova 16, Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výši úhrad za celodenní stravu pro uživatele Domova pro seniory, Kabelíkova 14a, 
Přerov I - Město:
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155,- Kč za celodenní stravu normální a stravu dietní č. 2
160,- Kč za celodenní stravu dietní č. 9 a č. 9S,
a to s účinností od 1. 5. 2014;

2. schvaluje úhradu za obědy pro uživatele Denního pobytu, Purkyňova 16, Přerov I - Město     
ve výši 67,-Kč za oběd, a to s účinností od 1.5.2014.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 30.4.2014

3284/87/10/2014 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu města 
Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č......./2014, kterým se mění vnitřní 
předpis č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve 
znění vnitřního předpisu  č. 19/2011, č. 21/2011, č. 26/2011, č. 3/2012, č. 5/2012, č. 7/2012, č. 
12/2012, č. 24/2012, č. 25/2012, č. 7/2013, č. 1/2014, č. 3/2014 a č. 7/2014, a to ve znění dle přílohy č. 
1 důvodové zprávy.

3285/87/10/2014 Vnitřní předpis č. …/2014 - Pravidla konání sňatečných obřadů         
ve správním obvodu matričního úřadu Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje Vnitřní předpis č. …/2014 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním 
obvodu matričního úřadu Přerov, ve znění dle příloh č. 1, 2a až 2c důvodové zprávy

2. pověřuje Ing. Jitku Kočicovou, vedoucí odboru evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova k uzavírání a podpisu smluv dle příloh č. 1 až 
3 Vnitřního předpisu č. …/2014 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním obvodu 
matričního úřadu Přerov.

3. pověřuje Ing. Jitku Kočicovou, vedoucí odboru evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova k rozhodování o vrácení provozního poplatku 
dle čl. VIII odst. 2 a rozhodování o prominutí provozního poplatku dle čl. VIII odst. 5 
Vnitřního předpisu č. …/2014 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním obvodu 
matričního úřadu Přerov.

3286/87/10/2014 Změna Metodického pokynu - příklady účtování pro příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje změnu Metodického pokynu - příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Přerov a rozpočtový proces ve znění dle přílohy důvodové zprávy

2. ukládá odboru vnitřní správy, odboru sociálních věcí a školství a odboru ekonomiky vydat 
úplné znění metodického pokynu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení, změny tabulek a 
obsahu účtů třídy 5 a 6 dle důvodové zprávy

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

Termín: 31.3.2014


