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USNESENÍ z 90. schůze Rady města Přerova konané dne 30. dubna 2014

3366/90/1/2014 Program 90. schůze Rady města Přerova konané dne 30. dubna 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 90. schůze Rady města Přerova konané dne 30. dubna 2014,

2. schvaluje p. Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze Rady města 
Přerova.

3367/90/2/2014 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města Přerova a organizacemi 
zřízenými městem za období 1. 1. 2014 - 31. 3. 2014

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. 1. 2014 - 31. 3. 2014 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. 1. 2014 - 31. 3. 2014 dle 
důvodové zprávy.

3368/90/2/2014 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání volných finančních 
prostředků statutárního města Přerova za období od 01.01.2014 do 31.03.2014.

3369/90/3/2014 Útulek pro zvířata - přijetí daru

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.01.2014 do 31.03.2014 v celkové výši 700 Kč.

3370/90/3/2014 Rozpočtové opatření č. 7

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

3371/90/3/2014 Upuštění od vymáhání pohledávky evidované Sociálními službami 
města Přerova, p. o.

Rada města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 
nedobytnosti, evidované Sociálními službami města Přerova, p. o. za paní E.B., ve výši 5 240,-- Kč a 
příslušenstvím 2 198,30 Kč k datu 30. 04. 2014, za pobyt v Azylovém domě pro matky s dětmi, na ul. 
9. května č.  2481/107  v  Přerově, za měsíc leden 2009.
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3372/90/4/2014 Výjimka ze stavební uzávěry – “SEK – propojení objektů VST v 
Přerově“.

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou  “Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18 s 
železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK Předmostí“ pro 
stavbu “SEK – propojení objektů VST v Přerově“, situovanou na pozemcích parc.č. 4135/4, 4160/1, 
4160/18, 5087, 5088/2, 5096, 5097, 6850/1 a 6959 v katastrálním území Přerov a na pozemcích parc.č. 
30/7 a 85/2 v katastrálním území Předmostí (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

3373/90/5/2014 „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 
operátora 2014 – 2016“ - schválení výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení výběrového řízení veřejné zakázky na služby „Poskytování hlasových a 
datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2014 – 2016“, v souladu s ustanovením 
§ 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
veřejná zakázka malého rozsahu

2. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek dle 
přílohy č.1 a 2

3. pověřuje hodnotící komisi, tj. komisi ustanovenou pro posouzení a hodnocení nabídek,  
schválenou v rámci smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání této 
veřejné zakázky (smlouva o vzniku společnosti) usnesením Zastupitelstva města Přerova, 
konaného dne 10.2.2014, č.usn. 997/22/6/2014, otevíráním obálek a posouzením kvalifikace

4. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4 - Michle, 
Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22

601 93 336

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 148 00 Praha 4

649 49 681

Vodafone Czech Republic a.s., Praha 10, 
Vinohradská 167, PSČ 100 00

257 88 001

SAZKA Telecommunications a.s., K Žižkovu 851/4, 
Vysočany, 190 00 Praha 9

019 93 143

ČEZ ICT Services, a. s., Praha 4, Duhová 1531/3, 
PSČ 140 53

264 70 411

3374/90/5/2014 „Kompostárna Přerov – Žeravice“ – rozhodnutí o výsledku 
zadávacího řízení, schválení podpisů smluv s vybranými uchazeči

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče GARNEA a.s., sídlem: Neplachov 129, 
PSČ 373 65, IČ: 26080672, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Kompostárna 
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Přerov – Žeravice“ – dodávky strojů pro neprokázání splnění části technických kvalifikačních 
předpokladů dle § 56, odst. 1 písm. a) zákona.

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na 
část 1. veřejné zakázky „Kompostárna Přerov – Žeravice“- stavební část, která byla 
předložena od společnosti PSS Přerovská stavební a.s., sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 
Přerov, IČ: 27769585.

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, jako 
zhotovitelem části 1. veřejné zakázky „Kompostárna Přerov – Žeravice“ – stavební část.

Cena za plnění bude činit 6 870 000,--Kč bez DPH, tj. 8 312 700,--  Kč vč. DPH.

V případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem v 
pořadí dle ustanovení §82, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.

4. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na 
část 2. veřejné zakázky „Kompostárna Přerov – Žeravice“- dodávky strojů, která byla 
předložena od společnosti ENERGREEN PROJEKT s.r.o., sídlem Sladkovského 659/40, 779 
00 Olomouc, IČ: 26880342.

5. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 
společností ENERGREEN PROJEKT s.r.o., sídlem Sladkovského 659/40, 779 00 Olomouc, 
IČ: 26880342, jako dodavatelem (prodávajícím) předmětu plnění části 2. veřejné zakázky 
„Kompostárna Přerov – Žeravice“ – dodávky strojů.

Cena za plnění bude činit 7 495 000,--Kč bez DPH, tj. 9 068 950,--  Kč vč. DPH.

V případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem v 
pořadí dle ustanovení §82, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.

3375/90/5/2014 „Regenerace a revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7, Přerov“ 
- schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komisí pro otevírání obálek, pro posouzení 
kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Regenerace a 
revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7, Přerov“ dle příloh č. 1 až 3.

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Regenerace a 
revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7, Přerov“, v souladu s ustanovením § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení, 
ve zjednodušeném podlimitním řízení.

3. schvaluje vyzvané zájemce v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce 
„Regenerace a revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7, Přerov“, a to:
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Obchodní společnosti, sídlo IČ

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

253 95 653

2. ZAK PLUS - stavba s.r.o., Polní 85, Přerov I-Město, PSČ 750 02 258 26 069

3. Středomoravské stavby s.r.o., Přerov I-Město, Svémpomoc I 
2012/51, PSČ 750 02

496 89 053

4. PTÁČEK - pozemní stavby a.s., Kojetín I-Město, Podvalí 629, PSČ 
752 01

258 96 873

5. RAPOS, spol. s r.o. - stavební firma, Holešov, Nerudova 325/16, 
PSČ 769 01

255 04 487

4. ustanovuje dle ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
platném ke dni zahájení zadávacího řízení, komisi pro otevírání obálek ve složení:

Pořadové 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace

1. Čestmír Hlavinka zástupce zadavatele, 
člen RM 

Ing. Jaroslav Čermák zástupce zadavatele, 
člen RM

2. Ing. Zdeněk Dostál odd. ITS Jiří Raba odd. ITS 

3. Ladislav Mlčák člen IRK Ing. Miroslav Anděl člen IRK 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s.r.o

externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

5. ustanovuje dle ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
platném ke dni zahájení zadávacího řízení, komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:

Pořadové 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace

1. Ing. Jiří Lajtoch zástupce zadavatele, 
primátor 

MUDr. Michal 
Chromec 

zástupce zadavatele, 
člen ZM

2. Michal Zácha zástupce zadavatele, 
náměstek primátora 

Ing. Michal Špalek zástupce zadavatele, 
člen RM 

3. Mgr. Helena Netopilová zástupce zadavatele, 
členka ZM 

Marta Jandová zástupce zadavatele, 
členka ZM 

4. odborník - Ing. Jiří Draška Komise ROZ, člen odborník-Ing. Pavel 
Malenda 

M&B
eProjekce s.r.o. 

5. odborník-Tomáš Samohýl Autorizovaný technik 
pro pozemní stavby

odborník-Ing. Dan 
Hos 

Komise ROZ, člen 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s.r.o

externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

6. ustanovuje dle ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
platném ke dni zahájení zadávacího řízení, hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:
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Pořadové 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace

1. Ing. Jiří Lajtoch zástupce zadavatele, 
primátor 

MUDr. Michal 
Chromec 

zástupce zadavatele, 
člen ZM

2. Michal Zácha zástupce zadavatele, 
náměstek primátora 

Ing. Michal Špalek zástupce zadavatele, 
člen RM 

3. Mgr. Helena Netopilová zástupce zadavatele, 
členka ZM 

Marta Jandová zástupce zadavatele, 
členka ZM 

4. odborník - Ing. Jiří Draška Komise ROZ, člen odborník-Ing. Pavel 
Malenda 

M&B
eProjekce s.r.o. 

5. odborník-Tomáš Samohýl Autorizovaný technik 
pro pozemní stavby

odborník-Ing. Dan 
Hos 

Komise ROZ, člen 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s.r.o

externí administrátor Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

3376/90/5/2014 „Vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov pro objekty           
v majetku Statutárního města Přerov“ - schválení výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání:

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

2. schvaluje zahájení výběrového řízení veřejné zakázky na služby „Vyhotovení průkazů 
energetické náročnosti budov pro objekty v majetku Statutárního města Přerov“, v souladu s 
ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, veřejná zakázka malého rozsahu,

3. pověřuje Komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a 
hodnocením nabídek za účasti přizvaného poradce Ing. Petry Hirschové - specialista odboru 
správy majetku a komunálních služeb, odd. bytové správy - tepelná energie a vodoměry

4. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

Michal Pospíšil, Tučín 148, 751 16 Želatovice 65912535

Ing. Pavel Svoboda, Táboritů 172/ 44, 772 00 Olomouc – Bělidla (zasílací 
adresa Jihoslovanská 21, 779 00 Olomouc)

48389901

DEA energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice (zasílací 
adresa Sladkého 13, 617 00 Brno)

41539656

Energy Benefit Centre, a.s., Křenova 438/ 3, 162 00 Praha – Veleslavín 
(zasílací adresa Poděbradova 285/109, 612 00 Brno)

29029210

PVK BUILD s.r.o., Senožaty 284, 38456 Humpolec 28149785

Ing. Josef Gajdošík, Domaželice 44, 751 15 Domaželice 18069169

Ing. Josef Fixa, ČSA 1, 783 53 Velká Bystřice 10038132   

Ing. Radomír Kopec, Popovická 414/39, 751 24, Přerov - Přerov II-
Předmostí

64599931
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3377/90/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 6505/40, p.č. 
6505/41, oba v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č.  
6505/40, orná půda o výměře 888 m2, části pozemku p.č. 6505/41, orná půda, o výměře  483 
m2,  oba v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku  p.č. 
6505/40, orná půda, o výměře 20.705 m2, pozemku   p.č. 6505/41, o výměře 11.510 m2, oba v 
k.ú. Přerov.

3378/90/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerova, části pozemku p.č. 2155/1,        
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 2155/1 o výměře cca 80 m2, v k.ú. Přerov.

3379/90/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  části 
pozemku p.č. 38, zast. plocha a nádvoří , o výměře 0,5 m2, v k.ú.  Lověšice u Přerova do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

3380/90/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  prodloužení nájemní 
smlouvy ze dne 20.5.2005 ve znění  dodatku č. 1 ze dne 1.8.2006 a dodatku č. 2 ze dne 19.11.2009  na 
nájem části pozemku p.č. 5000/1,  ost. plocha, o výměře 30 m2, v k.ú. Přerov a to na dobu určitou 5 
let.

3381/90/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí              
do majetku  statutárního města Přerova  pozemku p.č. 5307/454 v k.ú. 
Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  úplatný převod          
do  majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5307/454, ostatní plocha, ostatní komunikace,   
o výměře 143 m2 v k.ú. Přerov.

3382/90/6/2014 Záměr statutárního města Přerova nájem nemovitých věcí v majetku  
statutárního města Přerova  části  pozemku p.č. 1137/8 v k.ú. Veselíčko 
u Lipníka nad Bečvou
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova  nájem části pozemku p.č. 1137/8, lesní pozemek, o výměře 55655 m2        
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou ve vlastnictví statutárního města Přerov.

3383/90/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí  –
pozemků p.č. 450/1, p.č. st. 304 oba v k.ú. Lověšice u Přerova a 
pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1 a p.č. 5853/2 vše v k.ú. Přerov za 
pozemek p.č. 233/17, p.č. 228/19, p.č. 233/6, p.č. 237/4, p.č. 241/1, p.č. 
254/6 vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
směnu pozemků p.č. 450/1, zahrada, o výměře 1426 m2,  p.č. st. 304, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 19 m2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova a pozemků p.č. 5852/1, zahrada, o 
výměře 1805 m2,  p.č. 5853/1, ovocný sad, o výměře 3351 m2 a p.č. 5853/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 16 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za 
pozemky p.č. 233/17,  orná půda, o výměře 1809 m2, p.č. 228/19, ostatní plocha, o výměře 28 
m2 a p.č. 233/6, orná půda o výměře 191 m2 vše v  k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví pana 
D.K.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
směnu pozemků p.č. 450/1, zahrada, o výměře 1426 m2,  p.č. st. 304, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 19 m2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova a pozemků p.č. 5852/1, zahrada,          
o výměře 1805 m2,  p.č. 5853/1, ovocný sad, o výměře 3351 m2 a p.č. 5853/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova 
za pozemek p.č. 237/4, orná půda, o výměře 7175 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví 
pana D.K.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
směnu pozemků p.č. 450/1, zahrada, o výměře 1426 m2,  p.č. st. 304, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 19 m2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova a pozemků p.č. 5852/1, zahrada,           
o výměře 1805 m2,  p.č. 5853/1, ovocný sad, o výměře 3351 m2 a p.č. 5853/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova 
za pozemek p.č. 241/1, orná půda, o výměře 3130 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví 
pana D.K.

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
směnu pozemků p.č. 450/1, zahrada, o výměře 1426 m2,  p.č. st. 304, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 19 m2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova a pozemků p.č. 5852/1, zahrada,           
o výměře 1805 m2,  p.č. 5853/1, ovocný sad, o výměře 3351 m2 a p.č. 5853/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova 
za pozemek p.č. 254/6, orná půda, o výměře 16552 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví 
pana D.K.

3384/90/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité  věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 60 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 60, ostatní plocha, o 
výměře cca 30 m2 v k.ú. Žeravice.
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2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
paní H.J. (jako nájemcem). Předmětem smlouvy je nájem části pozemku p.č. 60, ostatní 
plocha, o výměře cca 30 m2 v k.ú. Žeravice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
29 dnů. Nájemné bude činit 60,- Kč. Účelem nájmu je uložení stavebního materiálu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 20.5.2014

3385/90/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města 
Přerova, pozemků  p.č. st. 369, p.č. 3323, oba v k.ú. Velké Karlovice

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání  pozemku p.č.  st. 369, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 352 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za období od 4.10.2013 do data 
nabytí právní  moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí - kupní smlouvy na  
pozemek p.č. st. 369, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Velké Karlovice, mezi statutárním městem 
Přerovem jako vlastníkem pozemku a  uživatelem pozemku Ing. P.L.
Úhrada za užívání bude činit 8.800,- Kč/rok, tj. 25,-  Kč m2/rok.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2014

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí           
z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. P.L.

- pozemek p.č. st. 369, zast. plocha a nádvoří, o výměře 352 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za cenu v čase 
a místě obvyklou ve výši 52.890,- Kč, tj. 150,- Kč/m2;

- pozemek p.č. 3323, ost. plocha, o výměře 13.365 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za cenu v čase a místě 
obvyklou ve výši 133.650,- Kč, tj. 10,- Kč/m2, trvalé porosty na pozemku p.č. 3323 ve výši 36.320,-
Kč. Celkem pozemek p.č. 3323 a trvalé porosty 169.970,- Kč.

3386/90/6/2014 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 uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící 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 (budova Chemoprojekt) - místnosti č. S03 o výměře 15,7 m2 mezi
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Petrem Sehnulou, místem podnikání Citov 166, 
IČ 75948818, jako nájemcem.  Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Výše nájemného bude činit 9.420,-Kč/rok (bez DPH), tj. 600,-Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 
7/09). Účelem nájmu bude využití prostoru jako sklad a pro vývoj elektronických zařízení.  Náklady 
za spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.5.2014
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3387/90/6/2014 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 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 neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Výše nájemného bude činit  123.390,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.500,-Kč/m2/rok u hlavních 
místností a 1.200,-Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu 
bude využití prostoru k provozování hostinské činnosti. Náklady na spotřebované energie budou 
hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.5.2014

3388/90/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
část prostoru sloužícícho 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:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
29.11.2013 na prostor sloužící 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 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Jaroslavem 
Čevelou, místem podnikání Přerov I - Město, Kabelíkova 93/11, IČ 43545556, ke dni 
30.4.2014.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.4.2014

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící 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  mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a Renatou Rédrovou, místem podnikání Horní Moštěnice, Palackého 356/34, 
IČ 02578671, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Výše nájemného bude činit 76.664,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.200,-Kč/m2/rok u hlavních 
místností a 1.020,-Kč/m2/rok u vedlejších místností. Účelem nájmu bude využití prostoru jako 
prodejna vodoinstalačních materiálů. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 
samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.4.2014

3389/90/6/2014 Dodatek č. 11 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009 uzavřely statutární 
město Přerov jako pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, 
dodatku č. 2 ze dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, dodatku 
č. 5 ze dne 8.4.2011, dodatku č. 6 ze dne 24.11.2011, dodatku č. 7 ze dne 26.4.2012, dodatku č. 8 ze 
dne 19.6.2012, dodatku č. 9 ze dne 18.6.2013 a dodatku č. 10 ze dne 7.3.2014, kterým se mění 
předmět nájmu uvedený v čl. I odst. 1 bod 1.7. písm. a) nájemní smlouvy (Parkovací místa, vše v k.ú. 
Přerov) tak, že se text:

„ Horní náměstí                           29 míst na části pozemku p.č. 4997 o výměře 349 m2“

nahrazuje textem:

„ Horní náměstí                           52 míst na části pozemku p.č. 4997 o výměře 605 m2“.

Dodatkem č. 11 se mění výše nájemného z částky 3.090.234,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné 
sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na částku 
3.066.476,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, výše ceny (koeficientu) 1 parkovacího stání na den z placeného 
nájemného dle čl. IV odst. 9 písm. a) smlouvy z částky 7,36 Kč na částku 7,52 Kč a výše ceny 
(koeficientu) 1 parkovacího stání na hodinu z placeného nájemného dle čl. IV odst. 9 písm. b) smlouvy 
z částky 0,736 Kč na částku 0,752 Kč. V jiném se nájemní smlouva nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2014

3390/90/6/2014 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje

-   uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  podílovými 
spoluvlastníky Ing. O.a Ing. M.S., jako  nájemcem. Předmětem smlouvy je nájem pozemku 
p.č.1783/5, trvalý travní porost, o výměře 238 m2, v k.ú. Přerov. Nájemné bude činit 119,- Kč/rok, tj. 
1,- Kč/m2.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s 
účinností od 1.5.2014. Ujednáním nájemní smlouvy bude závazek nájemce uhradit bezesmluvní 
užívání daného pozemku ve výši 447,50 Kč za období od 1.5.2011 do 30.4.2014. Účelem nájmu je 
užívání pozemku jako příchod a příjezd k rodinnému domu.

-   uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  podílovými 
spoluvlastníky Ing. O.a Ing. M.S., jako  nájemcem.  Předmětem smlouvy je nájem pozemku p.č. 
1783/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, v k.ú. Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou,  s účinností od 1.5.2014, a to do doby převodu pozemku do podílového spoluvlastnictví. 
Nájemné bude činit 102,50 Kč/rok, tj. 1,- Kč/m2. Ujednáním nájemní smlouvy bude závazek nájemce 
uhradit bezesmluvní užívání daného pozemku ve výši  180,-  Kč za období od 1.5.2011 do 30.4.2014.  
Účelem nájmu je užívání pozemku jako okrasné zahrady.

2. schvaluje

-    uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  podílovými 
spoluvlastníky Ing. M.a P.K., jako  nájemcem. Předmětem smlouvy je nájem pozemku p.č.1783/5, 
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trvalý travní porost, o výměře 238 m2, v k.ú. Přerov. Nájemné bude činit 119 Kč/rok, tj. 1,- Kč/m2.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.5. 
2014. Ujednáním nájemní smlouvy bude závazek nájemce uhradit bezesmluvní užívání daného 
pozemku ve výši 263,80 Kč za období od 9.2.2012 do 30.4.2014. Účelem nájmu je užívání pozemku 
jako příchod a příjezd k rodinnému domu.

-   uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  podílovými 
spoluvlastníky Ing. M.a P.K., jako  nájemcem.  Předmětem smlouvy je nájem pozemku p.č. 1783/2, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, v k.ú. Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou, s účinností od 1.5.2014,, a to do doby převodu pozemku do podílového spoluvlastnictví. 
Nájemné bude činit 102,50 Kč/rok, tj. 1,- Kč/m2.   Účelem nájmu je užívání pozemku  jako okrasné 
zahrady.

3391/90/6/2014 Nájem nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 1019/12 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání 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 do 31.12.2014. Roční nájemné 
bude činit 2.958,- Kč, t.j. 688,- Kč/m2/rok. 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: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.5.2014

3392/90/6/2014 Nájem nemovité  věci statutárním městem Přerov – části pozemku p.č. 
260 v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku 
p.č. 260, zahrada, o výměře 177,50 m2 v k.ú. Dluhonice mezi manželi I. a B.P. a paní I.P (jako 
pronajímateli) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem), na dobu určitou 1 rok s možností dalšího 
prodloužení. Nájemné by činilo 4.438,- Kč, tj. cca 25,- Kč/m2/rok. Účelem nájmu je vedení 
kanalizačního sběrače. Součástí nájemní smlouvy by bylo  ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání 
pozemku za dobu 3 roky zpětně, ve výši 25,- Kč/m2/rok.

3393/90/6/2014 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 schvaluje 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 
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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 mezi statutárním 
městem Přerov  jako propachtovatelem a  SALIXEM MORAVA a.s., se sídlem revoluční  30, Horní 
Moštěnice  jako pachtýřem, za účelem  užívání a požívání  výnosů z výše uvedených pozemků  k 
zemědělskému  pachtu - na dobu určitou  5 let,  za cenu  3000,- Kč/ha/rok + náklady na daň z 
nemovitosti.

3394/90/6/2014 Pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemků v k.ú. Čekyně, k.ú. Žeravice, k.ú. Penčice

Rada města Přerova po projednání schvaluje - pacht pozemku p.č. 518, chmelnice, o výměře 37 m2, 
p.č. 519, chmelnice, o výměře 40 m2, p.č. 520, chmelnice, o výměře 256 m2, p.č. 670, chmelnice, o 
výměře 505 m2, p.č. 1006, trvalý travní porost, o výměře 443 m2, p.č.1197, trvalý travní porost, o 
výměře 4388 m2, p.č. 1231,orná půda, o výměře 2717 m2, p.č. 1473, orná půda,  o výměře 323 m2, p.č. 
1482, orná půda, o výměře 569 m2, p.č. 1499, orná půda, o výměře 17058 m2, p.č. 1519, orná půda o 
výměře 503 m2, p.č.1555, orná půda, o výměře 503 m2, p.č. 1581, orná půda, o výměře 1889 m2,  část 
p.č. 1596, orná půda, o výměře 3790 m2,  p.č. 1613, ostatní plocha, o výměře 180 m2, část  p.č. 1632, 
ostatní plocha, o výměře 634 m2 vše v k.ú. Žeravice, dále pozemky p.č. 440, orná půda, o výměře 243 
m2,  p.č.  477, trvalý travní porost, o výměře 5682 m2, p.č. 614, trvalý travní porost, o výměře 67 m2, 
p.č. 615, orná půda, o výměře 166 m2, část p.č. 695, ostatní plocha, o výměře 715 m2, p.č. 790, orná 
půda, o výměře  412 m2,  p.č. 885, chmelnice, o výměře 4450 m2, p.č. 900, orná půda, o výměře 1987 
m2, p.č. 957, orná půda, o výměře 6223 m2, p.č. 974, chmelnice, o výměře 240 m2, p.č. 1059, orná 
půda, o výměře 126 m2, p.č. 1063, orná půda, o výměře 1982 m2, p.č. 1065, trvalý travní porost, o 
výměře 723 m2, p.č. 1118, orná půda, o výměře 36870 m2, p.č. 1174, orná půda, o výměře 168 m2, p.č. 
1222/9, orná půda, o výměře 42495 m2, p.č. 1222/10, orná půda, o výměře 5389 m2, p.č. 122/11, 
ostatní plocha, o výměře 7845 m2, p.č. 1226, orná půda, o výměře 11473 m2, p.č. 1246, ostatní plocha, 
o výměře 829 m2  vše v k.ú. Čekyně,  pozemků p.č. 257, orná půda, o výměře 1364 m2, p.č. 258, 
ostatní plocha,  o výměře 677 m2, p.č. 284, orná půda, o výměře  988 m2, p.č. 285, orná půda, o 
výměře 1519 m2, p.č. 415, trvalý travní porost, o výměře  7461 m2, p.č. 419, trvalý travní porost, o 
výměře 880 m2, p.č. 422, trvalý travní porost, o výměře 618 m2, p.č. 449, trvalý travní porost, o 
výměře 68475 m2, p.č. 486, orná půda, o výměře 1288 m2,  p.č. 487, ostatní plocha, o výměře 319 m2, 
p.č. 489, orná půda, o výměře 97 m2, p.č. 490, orná půda, o výměře 355 m2, p.č. 511, orná půda, o 
výměře 2332 m2, p.č. 523, orná půda, o výměře 3160 m2, p.č. 525, orná půda, o výměře 845 m2, p.č. 
539, trvalý travní porost, o výměře 3211 m2, p.č. 522, chmelnice, o výměře 85 m2, p.č. 529, ostatní 
plocha, o výměře 1243 m2, p.č. 532, orná půda, o výměře 793 m2,  část p.č. 531, ostatní plocha,  o 
výměře  1000 m2,  část p.č. 493 ostatní plocha, o výměře 1200 m2,  vše v k.ú. Penčice a  pozemků  p.č. 
271, chmelnice, o výměře 1542 m2, p.č. 272, orná půda, o výměře 344 m2, p.č. 284, orná půda, o 
výměře 2991 m2, p.č. 285, chmelnice, o výměře 43 m2, p.č. 288, orná půda, o výměře 669 m2, p.č. 
291, orná půda, o výměře 665 m2, p.č. 295, orná půda, o výměře 954, m2, p.č. 300, orná půda, o 
výměře 486 m2, p.č. 341, orná půda, o výměře 546 m2, p.č. 351, orná půda, o výměře 891 m2, p.č. 357, 
orná půda, o výměře 881 m2, p.č. 361, orná půda, o výměře 758 m2, p.č. 366, orná půda, o výměře 642 
m2, p.č. 392, orná půda, o výměře 583 m2, p.č. 395, orná půda, o výměře 1422 m2, p.č. 397, orná 
půda, o výměře 567 m2, p.č. 399, orná půda, o výměře 168 m2, p.č. 400, orná půda, o výměře 2670 m2, 
p.č. 521, orná půda, o výměře 797 m2, p.č. 524, orná půda, o výměře 1016 m2, p.č. 532, orná půda, o 
výměře 375 m2, p.č. 534, orná půda, o výměře 228 m2, p.č. 536, orná půda, o výměře 298 m2, p.č. 593, 
trvalý travní porost, o výměře 6565 m2, p.č. 601, trvalý travní porost, o výměře 768 m2, p.č. 624, 
trvalý travní porost, o výměře 358  m2, p.č. 640, trvalý travní porost,  o výměře 574 m2, p.č. 645,  
trvalý travní porost, o výměře  499 m2, p.č. 649, trvalý travní porost, o výměře 5534 m2, p.č. 696, 
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ostatní plocha, o výměře 3032 m2, p.č. 697, orná půda, o výměře 251 m2, p.č. 698, chmelnice, o 
výměře 1276 m2,  p.č. 705, orná půda, o výměře 739 m2, p.č. 706, orná půda, o výměře 680 m2, 
p.č.711, ostatní plocha, o výměře 393 m2, p.č. 718, ostatní plocha, o výměře 236 m2, p.č. 730, orná 
půda, o výměře 225 m2, p.č. 731,  chmelnice, o výměře 513 m2, p.č. 732, orná půda, o výměře 249 m2,  
p.č.  742, orná půda, o výměře 2302 m2 vše  v k.ú. Penčičky,  pozemků p.č. 58/12, orná půda, o 
výměře 3614 m2, p.č. 94/3, orná půda, o výměře 2358 m2 vše v k.ú. Popovice u Přerova a pozemků 
p.č. 275, orná půda, o výměře 5232 m2, p.č. 287/12, orná půda o výměře 323 m2, p.č. 308/10, orná 
půda, o výměře 7882 m2, p.č. 308/14, orná půda, o výměře 372 m2, p.č. 343/29, orná půda, o výměře 
302 m2, p.č. 343/37, orná půda, o výměře 2960 m2, p.č. 392/19, orná půda, o výměře 16 m2, p.č. 
392/20, orná půda, o výměře 547 m2, p.č. 414/6, orná půda, o výměře 7732 m2, p.č. 423/14, orná půda, 
o výměře 23669 m2, p.č. 428/2, orná půda,  o výměře 2434 m2, p.č. 433/8, orná půda, o výměře 1730 
m2, p.č. 480, orná půda, o výměře 9496 m2, p.č. 528/2, ostatní plocha, o výměře 2177 m2, p.č. 544 
ostatní plocha, o výměře 182 m2, p.č. 562/2, ostatní plocha, o výměře 472 m2, p.č. 571/1, ostatní  
plocha, o výměře 2637 m2, p.č. 578, ostatní plocha, o výměře 135 m2, p.č. 602, ostatní plocha, o 
výměře 302 m2, p.č. 627/19, ostatní plocha, o výměře 302 m2, p.č. 631/2, ostatní plocha, o výměře 234 
m2 vše v k.ú. Předmostí, mezi statutárním městem Přerov jako propachtovatelem a Zemědělským 
družstvem Kokory, se sídlem Kokory 381, jako pachtýřem, za účelem  užívání, požívání a výnosu z 
výše uvedených  pozemků k z zemědělskému pachtu, na dobu určitou 5 let za cenu 2 300,-
Kč/ha/rok + náklady na daň z nemovitostí.

3395/90/6/2014 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - části pozemku 
p.č. 1014/1 v k.ú. Dluhonice,  části pozemku p.č. 435 v k.ú. Vinary         
u Přerova a částí pozemků p.č. 1311/5 a p.č. 650/2 oba v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje nájem části  pozemku p.č. 1014/1, ostatní plocha, silnice, o výměře cca 296 m2 v 
k.ú. Dluhonice za účelem provedení stavby "Rekonstrukce chodníku v ul. U Hřiště -
Dluhonice". Smlouva bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-
Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací - právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje, se 
sídlem Olomouc, Lipenská 120, IČ: 70960399 (jako pronajímatelem) a statutárním městem 
Přerov (jako nájemcem), na dobu určitou - od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo 
faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace a 
to podle toho, která z uvedených skutečností nastane první. Nájem skončí nejpozději dnem 
uvedeným v protokolu o převzetí stavby, maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne 
počátku uzavírky. Nájemné bude činit 40,- Kč/m2/rok (minimálně 300,- Kč) a bude uhrazeno 
jednorázově na základě  daňového dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu 
předávacího protokolu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2014

2. schvaluje nájem části  pozemku p.č. 435, ostatní plocha, silnice, o výměře cca 536 m2 v k.ú. 
Vinary u Přerova za účelem provedení stavby "Rekonstrukce chodníku v ul. Vinařská - Vinary 
1. etapa". Smlouva bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, 
Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací - právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje, se 
sídlem Olomouc, Lipenská 120, IČ: 70960399 (jako pronajímatelem) a statutárním městem 
Přerov (jako nájemcem), na dobu určitou - od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo 
faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace a 
to podle toho, která z uvedených skutečností nastane první. Nájem skončí nejpozději dnem 
uvedeným v protokolu o převzetí stavby, maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne 
počátku uzavírky. Nájemné bude činit 40,- Kč/m2/rok (minimálně 300,- Kč) a bude uhrazeno 
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jednorázově na základě  daňového dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu 
předávacího protokolu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2014

3. schvaluje nájem částí  pozemků p.č. 1311/5, ostatní plocha, silnice, o výměře cca 14 m2 a p.č. 
650/2, zahrada, o výměře 23 m2 oba v v k.ú. Henčlov za účelem provedení stavby 
"Rekonstrukce chodníku v ul. U Letiště - Henčlov - 2. etapa". Smlouva bude uzavřena mezi 
Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, 
zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací - právo 
hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, 
IČ: 70960399 (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem), na dobu 
určitou - od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo faktického zahájení prací, nebo 
povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace a to podle toho, která z uvedených 
skutečností nastane první. Nájem skončí nejpozději dnem uvedeným v protokolu o převzetí 
stavby, maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne počátku uzavírky. Nájemné bude 
činit 40,- Kč/m2/rok (minimálně 300,- Kč) a bude uhrazeno jednorázově na základě  daňového 
dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2014

3396/90/6/2014 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 uzavření smlouvy o výpůjčce na prostor 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 mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a spolkem 
Sportovní kluby strážníků města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.M. 1, IČ 26571315, 
jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou, 1 měsíc. Účelem
výpůjčky bude využití prostoru pro uskladnění dresů, vybavení a materiálů SKSMP. Paušály na 
energie nebudou hrazeny.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.5.2014

3397/90/6/2014 Vyslovení souhlasu s odstraněním stavební suti a odpadu ve Škodově 
ulici a úhradou nákladů s tím spojených

Rada města Přerova po projednání souhlasí jménem statutárního města Přerova, které přihlásilo své 
pohledávky do insolvenčního řízení ve věci dlužníka spol. OPERA Bohemia, s.r.o., IČ 27772829, se 
sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov s tím, aby Mgr. Marek Vlk jako insolvenční 
správce dlužníka spol. OPERA Bohemia, s.r.o. zajistil odstranění stavební suti a odpadu ve Škodově 
ulici v Přerově.
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3398/90/7/2014 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 – energetická opatření odloučeného pracoviště 
mateřské školy Pod skalkou 13  

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí současný stav budovy č.p. 13, příslušné k části obce Přerov II – Předmostí, 
postavené na pozemku p.č.st. 724 v k.ú. Předmostí, sloužící jako mateřská škola Pod skalkou 
13, odloučené pracoviště Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov –
Předmostí, Hranická 14,

2. ukládá Odboru ekonomiky Magistrátu města Přerova zajistit financování akce nad 500 tis. Kč 
„Energetická opatření budovy MŠ Pod skalkou 13, Předmostí“, odloučeného pracoviště 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14, vedené 
jako investice pod čarou pro rok 2014, a to z rozpočtu statutárního města Přerova ve výši      
3,1 mil. Kč, dle projektové dokumentace.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2014

3399/90/7/2014 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou 
statutárním městem Přerovem

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

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 15.5.2014

3400/90/8/2014 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy (II) - obec Nahošovice

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a obcí Nahošovice, se sídlem Nahošovice 39, PSČ 
751 14, IČ 00636401 jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 4 740,- Kč na 
spolufinancování provozu denního stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. -
Denním pobytu, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2014

3401/90/8/2014 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 21, (1+0), o ploše 
29,33 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k.ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s paní B.Š., za nájemné ve výši 1 026 Kč/měsíc (nájem 
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bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 1, na dobu určitou do 30.11.2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 94, (1+1), o ploše 
52,97 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3 v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2) s manželi paní V.H.a panem M.H., za nájemné ve 
výši 1 853 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30.11.2014 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 30, (1+1), o ploše 
43,36  m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k.ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3) s paní D.Š., za nájemné ve výši 1 517 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30.11.2014 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2014

3402/90/8/2014 IFmP - Integrační firma města Přerova 

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí záměr vytvoření Integrační firmy pro zaměstnávání dlouhodobě 
nezaměstnaných osob,

2. bere na vědomí způsob zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob prostřednictvím 
Technických služeb města Přerova, s.r.o. jako příklad dobré praxe a doporučuje dalším 
právnickým osobám založeným či zřízeným statutárním městem Přerovem zvážit tento způsob 
zaměstnávání.

3403/90/9/2014 Poskytnutí daru - cena v soutěži „Do práce na kole 2014“

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí daru a uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto 
daru mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a občanským sdružením Auto*Mat, o. s., se 
sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, IČ: 22670319, jako obdarovaným. Předmětem daru je skládací 
kolo Author Duplex v ceně 13.990,- Kč, které dárce touto smlouvou obdarovanému bezplatně předává 
jako cenu pro vítěze soutěže Do práce na kole 2014, na jejíž organizaci se dárce a obdarovaný 
společně podílí.

3404/90/9/2014 Smlouva o reklamě

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy při příležitosti 
konání I. ročníku Boxerského klání na hradě Helfštýn ve výši 2.000,-- Kč mezi Boxing Club Lipník 
nad Bečvou, ul. Bartoše Vlčka 7/1, 753 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 01434845, jako zajišťovatelem 
reklamy a statutárním městem Přerov jako objednatelem reklamy. Předmětem reklamy je zveřejnění 
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znaku města na tiskovinách vydávaných v souvislosti s konáním této akce a jeho umístění v prostorách 
konání akce.

3405/90/9/2014 Použití znaku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova na ochranné 
známce "Výstava Moravy a Slezska".

3406/90/9/2014 Použití znaku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova na webových 
stránkách obchodního družstva TEMPO Opava. IČ: 00032417, DIČ: CZ00032417.

3407/90/9/2014 Regionální letiště Přerov a.s.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o schváleném harmonogramu zrušení společnosti Regionální 
letiště Přerov a.s., IČ: 28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 750 02  Přerov, dle důvodové 
zprávy s tím, že se schváleným harmonogramem zrušení společnosti zásadně nesouhlasí,

2. ruší své usnesení č. 3111/84/4/2014 z 84. schůze Rady města Přerova konané dne 29.1.2014,

3. ukládá zástupcům statutárního města Přerova v představenstvu společnosti Regionální letiště 
Přerov a.s., IČ 28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov usilovat o zahájení 
příslušných kroků k okamžité likvidaci této společnosti.

3408/90/9/2014 Podněty a připomínky z  23. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 23. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 23.5.2014

3409/90/10/2014 Podnět

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi, aby požádal 
Ministerstvo dopravy o vysvětlení zastavení soutěže dálnice D1 Přerov - Lipník nad Bečvou v objemu 
4 970 106 000 Kč na základě informace z věstníku veřejných zakázek.

3410/90/10/2014 Podnět

Rada města Přerova po projednání ukládá vedoucí odboru ekonomiky p. Oldřišce Sedláčkové,          
na základě schváleného usnesení Zastupitelstva města č. 1020/23/4/2014, týkajícího se prodeje 
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nebytových jednotek, aby finanční prostředky z tohoto prodeje byly v účetnictví evidovány samostatně 
a účelově vázány na modernizaci domovního majetku statutárního města Přerova.

V Přerově dne 30. 4. 2014

     Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

      Čestmír Hlavinka
člen Rady města Přerova


