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USNESENÍ z 96. schůze Rady města Přerova konané dne 6. srpna 2014

3623/96/1/2014 Program 96. schůze Rady města Přerova konané dne 6. srpna 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 96. schůze Rady města Přerova konané dne 6. srpna 2014

2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze Rady města 
Přerova.

3624/96/2/2014 Kontrola usnesení č. 809/27/4/2008 

Rada města Přerova po projednání:

bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o účtu mezi statutárním městem Přerov a Českou 
národní bankou, Na Příkopě 28, Praha 1, IČ 48136450.

3625/96/2/2014 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 01.04.2014 do 30.06.2014.

3626/96/2/2014 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města Přerova a organizacemi 
zřízenými městem za období 1. 4. 2014 -           30. 6. 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění 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. 4. 2014 - 30. 6. 2014 dle 
důvodové zprávy.

2. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 1. 4. 2014 - 30. 6.2014 dle důvodové 
zprávy.

3627/96/2/2014 Informace o výsledcích kontrol kvality výkonu přenesené a samostatné 
působnosti na Magistrátu města Přerova za 1. pololetí 2014

Rada města Přerova po projednání:
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bere na vědomí informaci o výsledcích kontrol kvality přenesené a samostatné působnosti na 
Magistrátu města Přerova za 1. pololetí 2014.

3628/96/3/2014 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o hospodaření společnosti 
Regionální letiště Přerov a. s., za rok 2013.

3629/96/3/2014 Útulek pro zvířata - přijetí daru

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata za období od 01.04.2014 do 
30.06.2014 v celkové výši 1.610 Kč.

3630/96/3/2014 Rozpočtové opatření č. 12

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1.

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

3631/96/3/2014 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na 
rok 2015 včetně harmonogramu jeho zpracování

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015 včetně 
harmonogramu jeho zpracování.

3632/96/3/2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z 
prodlení v celkové výši 35 044,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 43 805,00 Kč za paní J*** G***, nyní 
trvale hlášenou Přerov, *** č. o. ***, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na 
plnění spojená s užíváním bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č p. ***, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k. ú. Přerov (***7).
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3633/96/4/2014 Integrovaný plán rozvoje města Přerov - jih, dokumentace pro 
provádění stavby

Rada města Přerova po projednání:

pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr zadáním dokumentace pro provádění stavby 
"Veřejná prostranství - Jižní čtvrť I, II. etapa", "Rozšíření parkovišť na Jižní čtvrti I v Přerově" a 
"Parkoviště podél ul. Durychova, Lančíkových", připravovaných v rámci integrovaného programu 
rozvoje města Přerov - jih.

3634/96/4/2014 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města 
Přerova pro období 2014-2020

Rada města Přerova po projednání:

bere na vědomí navržený postup prací na probíhajícím zpracování strategického plánu, jakož i změnu 
harmonogramu zpracování plánu.

3635/96/4/2014 Úprava Horního náměstí - uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV č. 14_SOBS01_4121018887 mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV 
- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a 
Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/334, Přerov jako žadatelem

3636/96/4/2014 Výjimka ze stavební uzávěry – “Stavební úpravy objektu, ul. Polní č.p. 
3258 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 “Stavební úpravy 
objektu, ul. Polní č.p. 3258 v Přerově“, situovanou na pozemku parc.č. 6590/22 (zastavěná plocha a 
nádvoří) v katastrálním území Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

3637/96/4/2014 Výjimka ze stavební uzávěry – “IO 07 Vodoměrná šachta pro Přerov –
NOVÁ“.

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 
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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 “IO 07 Vodoměrná 
šachta pro Přerov – NOVÁ“, situovanou na pozemcích parc.č. 4218/1 (ostatní plocha) a 5096 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

3638/96/4/2014 Výjimka ze stavební uzávěry – “Vodovodní přípojka, prodloužení 
plynovodu a plynová přípojka“.

Rada města Přerova po projednání:

bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou 
“Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu “Vodovodní 
přípojka, prodloužení plynovodu a plynová přípojka“, situovanou mimo jiné na pozemcích parc.č. 
995/3, 995/4 (vodovodní přípojka), 6034/6, 4973/14, 4973/13, 4973/16, 978/1 a 968/1 (prodloužení 
plynovodu a plynová přípojka) v katastrálním území Přerov, které jsou součástí stavební uzávěry (dle 
důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

3639/96/4/2014 Výjimka ze stavební uzávěry – “Zřízení sjezdu“ a “Mycí centrum“.

Rada města Přerova po projednání:

bere na vědomí zahájení řízení o výjimce 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 “Zřízení sjezdu“ a “Mycí centrum“, situovanou na 
pozemcích parc.č. 6685/5, 6500/4, 6500/6 (zřízení sjezdu), 6684/1, 6685/1 a 6685/2 (mycí centrum) v 
katastrálním území Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

3640/96/5/2014 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb technické (servisní) 
podpory k systému Spisová služba pro Statutární město Přerov

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb technické (servisní) podpory k 
systému Spisová služba pro Statutární město Přerov č. STP/SSL/Přerov/2010 se smluvní stranou 
GEOVAP, spol. s r. o, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ 15049248, zastoupené 
ing. Robertem Matulíkem, jednatelem společnosti, ve znění dle Přílohy č. 2.

3641/96/5/2014 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0078/2014 na realizaci 
stavby "Sběrný dvůr odpadů, Želatovská, Přerov“ 

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/078/2014 ze dne 24. 1. 2014, na provedení 
stavby „Sběrný dvůr odpadů, Želatovská, Přerov“, se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., 
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ 480 35 599, 
ve znění dle přílohy č. 1.
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3642/96/5/2014 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku v Přerově, ul. Vinařská –
místní část Vinary, rekonstrukce parkoviště v Přerově, ul. Na Hrázi“ -
schválení zahájení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce 
chodníku v Přerově, ul. Vinařská – místní část Vinary, rekonstrukce parkoviště v Přerově, ul. 
Na Hrázi“, 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. SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí, 

PSČ 757 01
607 75 530

3. PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc 47152532
4. Skanska a.s., Praha 4 - Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00 26271303
5. Porr a.s., Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00 43005560

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
Ing. Zdeněk Dostál Oddělení ITS Jan Jüttner Komise ROZ, předseda
Ladislav Mlčák Komise ROZ, člen Ing. Miroslav Anděl Komise ROZ, člen
Bc. Václav Zatloukal člen Rady města Přerova Mgr. Přemysle Dvorský 

Ph.D. 
člen Rady města Přerova

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. Karel Kuchař projektant Klára Antošová projektant
Ing. Jiří Draška Komise ROZ, člen Ing. Dan Hos Komise ROZ, člen
Bc. Václav Zatloukal člen Rady města Přerova Mgr. Přemysl Dvorský 

Ph.D.
člen Rady města Přerova

Ing. Tomáš Dostal člen Rady města Přerova Ing. Zdeněk Dostál MMPr 
Dagmar Kočí předsedkyně osadního 

výboru Vinary
Ing. Miroslava Machurová MMPr 

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace
Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek
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3643/96/5/2014 Veřejná zakázka „Oprava střechy bytového domu Gen. Štefanika 
1948“ - schválení zahájení výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje zahájení výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava 
střechy bytového domu Gen. Štefanika 1948“, 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 zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy č. 1-2

3 pověřuje Komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a 
hodnocením nabídek,

4 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o následující společnosti:

P.č. Uchazeč (obchodní název), sídlo IČ
1. PZ TRADING s.r.o., Za Mlýnem 58, Přerov, 750 02 268 50 486
2. Václav Rokyta, Na Odpolední 2, Přerov, 750 02 121 02 156
3. BAHROS s.r.o., Loučská 587, Lipník nad Bečvou, 751 31 268 23 306
4. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I/51, Přerov, 750 02 496 89 053
5. ZJS- realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 41, Přerov, 750 02 286 11 942
6. VESTAV group s.r.o., Vita nejedlého 601, Vyškov, 682 01 276 75 912

3644/96/5/2014 Veřejná zakázka „Tyršova 68, Jižní čtvrť IV/1,2,3, Na hrázi 26,28,30 v 
Přerově – výměna oken a dveří včetně prací souvisejících“ - schválení 
zahájení výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje zahájení výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Tyršova 
68, Jižní čtvrť IV/1,2,3, Na hrázi 26,28,30 v Přerově – výměna oken a dveří včetně prací 
souvisejících“, 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 zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy č. 1-2

3 pověřuje Komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a 
hodnocením nabídek,

4 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o následující společnosti:

P.č. Uchazeč (obchodní název), sídlo IČ
1. BEST OKNA Přerov, obchodní zástupce Kolář Aleš, Žerotínovo náměstí 23, 750 02 

Přerov 
869 56 990

2. VPO Protivanov a.s. , Boskovická 250, kontaktní místo Kramářova 21 , Přerov 750 02 290 01 765
3. BOHEMIA OKNA a.s., obchodní zástupce Míček František, Stará cesta 10 90 , 755 01 

Vsetín
285 86 921

4. KODA OKNA Přerov, obchodní zástupce Kornel František, Partyzánská 324, Bochoř 465 84 994
5. KM-OKNA s.r.o. , Přerov, obchodní zástupce Miroslav Kostka, Přerov-Žeravice 193, 279 71 686
6. FERROPOLYMER s.r.o., Polní 7, Přerov 750 02 428 66 782
7. A.O.P. s.r.o., Denisova 9, Přerov, 750 02 607 49 385
8. SULKO s.r.o., Zábřeh, kontaktní místo Kratochvílova 34, Přerov 75002 479 76 969
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9. VEKRA plastová okna s.r.o., alej Svobody 881/56, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 263 81 893
10. BARAN Opava, nám. Svobody 1, 746 01 Opava 677 16 008
11 Pozemstav Prostějov a.s. , Prostějov, Pod Kosířem 73, PSČ 796 01 255 27 380

3645/96/5/2014 Veřejná zakázka „Energetická opatření budovy MŠ Pod Skalkou č.p. 
13, Přerov II - Předmostí“ - schválení zahájení výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje zahájení výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Energetická opatření budovy MŠ Pod Skalkou č.p. 13, Přerov II - Předmostí“, 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 zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy č. 1-2

3 pověřuje Komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a 
hodnocením nabídek,

4 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o následující společnosti:

P.č. Uchazeč (obchodní název), sídlo IČ
1. Profistav a.s., K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI-Újezdec 253 95 653
2. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51

750 02 Přerov I - Město
496 89 053

3. ZAK PLUS – stavba s.r.o., 
Polní 85, 750 02 Přerov

258 26 069

4. TUZAMO spol. s r.o., K Moštěnici 291 / 7a, 750 02 Přerov VI – Újezdec 253 85 399
5. Ptáček – pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín 25 89 68 73

3646/96/5/2014 Veřejná zakázka „Gen. Štefánika 4, Přerov – výměna vodoinstalace a 
kanalizace včetně prací souvisejících“ - schválení zahájení výběrového 
řízení

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje zahájení výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Gen. 
Štefánika 4, Přerov – výměna vodoinstalace a kanalizace včetně prací souvisejících“, 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 zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy č. 1-2

3 pověřuje Komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a 
hodnocením nabídek,

4 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o následující společnosti:

P.č. Uchazeč (obchodní název), sídlo IČ
1. FAMOS Přerovská vodoinstalační spol. s r.o., Kratochvílova 41, 750 02 Přerov 268 61 283
2. TZB –voda topení, plyn s.r.o, Kabelíkova 9, 750 02 Přerov 603 22 152
3. VODA.TOPENI-PLYN Zdeněk Vinkler, K záložně 7, Troubky, 751 02, kancelář: 

Teličkova 40, Předmostí, 751 24
427 73 725
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4. TUZAMO spol. s r.o., K Moštěnici 291 / 7a, 750 02 Přerov VI – Újezdec 253 85 399
5. TŠPON prodej vodoinstalace s.r.o. ,Malá Dlážka 5, 750 02 Přerov 268 43 218
6. BAIVA s.r.o., Budovatelů č.or.2, č.p. 1234 

750 02 Přerov 1 - Město
253 83 914

7. GRN s.r.o., Přerov VIII - Henčlov, Sokolů 43/8, PSČ 750 02 268 81 276

3647/96/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části prostor v objektu jiná 
stavba č.p. 64,  příslušném k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č.  3346/7, v k.ú. Přerov - bezbariérová garáž 
Kozlovská 17.

Rada města Přerova po projednání:

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

3648/96/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u 
Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku p.č. 455/2, ovocný sad, o výměře 
226 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova.

3649/96/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova - pozemků p.č 7116/5, ost. plocha, o výměře 88 m2, p.č. 7116/6, ost. plocha, o výměře 
312 m2, částí pozemků p.č. 7116/3, ost. plocha, o výměře cca 500 m2, p.č. 7116/4, ost. plocha, o 
výměře cca 1 500 m2, p.č. 7116/8, ost. plocha, o výměře cca 100 m2, p.č. 7116/10, ost. plocha, o 
výměře cca 80 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova.

3650/96/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5533/5 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht pozemku p.č. 5533/5, zahrada , o výměře 
288 m2 v k.ú. Přerov.
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2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a J*** 
P***, bytem ***, jako nájemcem, kterou bude ke dni 31.8.2014 ukončen nájemní vztah k 
pozemku p.č. 5533/5, zahrada, o výměře 288 m2, v k.ú. Přerov, založený nájemní smlouvou 
uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 19.8.2013.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2014

3651/96/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5384/2 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. 
5384/2, zahrada, o výměře 550 m2, v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 
5384/2, zahrada, o výměře 941 m2, oba v k.ú. Přerov.

3652/96/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5382/1 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. 
5382/1, zahrada, o výměře 491m2, v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 
5382/1, zahrada, o výměře 1.611 m2, oba v k.ú. Přerov. 

3653/96/6/2014 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku  statutárního 
města Přerova -  částí  pozemků p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, 
p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -
části pozemků p.č. 3343/1, trvalý travní porost, o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3, ost. plocha, o 
výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4, vodní plocha, o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2, ost. plocha, o 
výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14, ost. plocha, o výměře cca 2100 m2, p.č. 3345/16, trvalý 
travní porost, o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Přerov.

2. schvaluje záměr práva stavby na pozemcích p.č. 3343/1, trvalý travní porost, o výměře cca  
80 m2, p.č. 3344/3, ost. plocha, o výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4, vodní plocha, o výměře cca 
30 m2, p.č. 3345/2, ost. plocha, o výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14, ost. plocha, o výměře cca 
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2100 m2, p.č. 3345/16, trvalý travní porost, o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova.

3654/96/6/2014 Záměr statutárního města Přerova  nájem nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerov pozemku  p.č. 5003 a části pozemku p.č. 
328,  oba   v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje záměr statutárního města Přerova nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerov – části pozemku p.č. 5003, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 120 
m2 a části pozemku p.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 100 m2 oba v k.ú. 
Přerov.

2 schvaluje záměr statutárního města Přerova převod nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerov – části pozemku p.č. 5003, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 13 
m2 a části pozemku p.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 83 m2 oba v k.ú. 
Přerov.

3655/96/6/2014 Dohoda o skončení smluvního vztahu se společností CITY-TOOLS, 
s.r.o., se sídlem v Brně, Preslova 94, IČO 60752165, DIČ CZ60752165, 
která na území města Přerova zřizuje autobusové přístřešky a záměr 
výpůjčky části pozemků ve vlastnictví Statutárního města Přerov za 
účelem umístění autobusových přístřešků

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje ukončení smluvního vztahu se společností City-tools s.r.o., se sídlem Brno, 
Preslova 94, IČO 60752165, jehož předmětem je závazek společnosti zřídit čekárny městské 
dopravy, informační panely a samostatně stojící reklamní panely s plochami určenými na 
reklamu na straně jedné a bezplatné přenechání pozemků k výstavbě a provozu předmětu 
smlouvy Statutárním městem Přerovem na straně druhé.

2 schvaluje záměr - výpůjčka části pozemku o výměře cca 10 m2 - p.č. 3684, p.č. 3786/3, p.č. 
4160/1, p.č. 4293/1, p.č. 4394/1, p.č. 5116/1, p.č. 4933/7, p.č. 535, p.č. 2185/2, p.č. 4986/1, 
p.č.1885/3,p.č. 5734/1, p.č. 5738/1, p.č. 5307/88, p.č. 5307/5, p.č. 5198/17, p.č. 5196/1, p.č. 
5076, p.č. 2645/1, p.č. 5198/45, p.č. 5024/4, p.č. 2790/1, p.č. 2883/1, p.č. 2883/23, p.č. 
5207/74, p.č. 5734/1, vše v k.ú. a obci Přerov, části pozemku o výměře cca 10 m2 - p.č. 30/1, 
p.č. 30/7, vše v k.ú. Předmostí a obci Přerov, části pozemku o výměře cca 10 m2 - p.č. 1084 v 
k.ú. Žeravice a obec Přerov, části pozemku o výměře cca 10 m2 - p.č. 1084 v k.ú Lověšice u 
Přerova a obci Přerov, části pozemku o výměře cca 10 m2 - p.č. 433/3 v k.ú. Vinary u Přerova 
a obci Přerov a části pozemku o výměře cca 10 m2 p.č. 51/6 v k.ú. Kozlovice u Přerova a obci 
Přerov, části pozemku o výměře cca 1 m2 - p.č. 2883/24, p.č.2883/1, p.č. 40/1, p.č. 75/1, p.č. 
5014/1, p.č. 4293/1 a p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov, obec Přerov.

3656/96/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:
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schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemku p.č. 5307/15, ost. plocha, 
o výměře cca 20 m2, v k.ú. Přerov.

3657/96/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem částí pozemku p.č. 2155/1, ostatní plocha, o 
výměře cca 280 m2 v k.ú. Přerov.

3658/96/6/2014 1. Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. 
Předmostí                                                                                                                                        
2. Záměr statutárního města Přerova -  směna nemovitých věcí  -  části 
pozemku p.č. 30/7 za část pozemku p.č. st. 772 oba v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 30/7, dle 
geometrického plánu č. 1133-68/2014 označené novým p.č. 30/51, o výměře cca 70 m2 v k.ú. 
Předmostí.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu nemovitých věcí - části pozemku p.č. 
30/7, dle geometrického plánu č. 1133-68/2014 označené novým p.č. 30/52, o výměře cca     
60 m2, za část pozemku p.č. st. 772, dle geometrického plánu č. 1133-68/2014 označené jako 
díl "a" o výměře cca 40 m2 oba v k.ú. Předmostí.

3659/96/6/2014 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytové jednotky v objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16).

Rada města Přerova po projednání:

- se neusnesla podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové 
jednotky č. 2551/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
II/14, 15, 16) o výměře 79,6 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, 
ve výši id. 199/4286 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Společenství 
vlastníků jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550 Jižní čtvrť II/14, 15, 16 v Přerově, se sídlem 
Přerov I - Město, Jižní čtvrť II 2552/14, IČ 29388759 za kupní cenu v místě a čase obvyklou 
ve výši 81.700,-Kč (dle znaleckého posudku).

- se neusnesla podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové 
jednotky č. 2551/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
II/14, 15, 16) o výměře 79,6 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 
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společných částech domu č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, 
ve výši id. 199/4286 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Společenství 
vlastníků jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550 Jižní čtvrť II/14, 15, 16 v Přerově, se sídlem 
Přerov I - Město, Jižní čtvrť II 2552/14, IČ 29388759 za kupní cenu ve výši 40.850,-Kč (dle 
návrhu žadatele).

3660/96/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického 
podílu statutárního města Přerova k id. 829/14801 pozemku p.č. 3464, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 726 m2, v k.ú. Přerov k bytové jednotce č. 2003/6 v objektu k bydlení č.p. 
2003, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3464 v k.ú. Přerov (nábř. 
Dr. E. Beneše 14) do vlastnictví J*** T***, *** za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 32.240,- Kč, tj. 793,-Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením 
znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí 
kupující.

2 neschvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání spoluvlastnického podílu 
statutárního města Přerova k id. 829/14801 pozemku p.č. 3464, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 726 m2, v k.ú. Přerov, (nábř. Dr. E. Beneše 14), za období od 13.11.2007 do data 
nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí - kupní smlouvy na 
spoluvlastnický podíl statutárního města Přerova k id. 829/14801 na pozemku p.č. 3464, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 726 m2, v k.ú. Přerov k bytové jednotce č. 2003/6 v 
objektu k bydlení č.p. 2003, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3464 
v k.ú. Přerov (nábř. Dr. E. Beneše 14), mezi statutárním městem Přerovem jako vlastníkem a 
J*** T***, ***jako uživatelem pozemku. Úhrada za užívání bude činit 25,- Kč m2/rok.

3661/96/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického 
podílu statutárního města Přerova k id. 521/14801 pozemku p.č. 3464, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 726 m2, v k.ú. Přerov, k bytové jednotce č. 2003/7 v objektu k bydlení č.p. 
2003, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov (nábř. 
Dr. E. Beneše 14) do vlastnictví I*** P***, ***, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 20.260,- Kč, tj. 793,-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 spoluvlastnického podílu 
statutárního města Přerova k id. 521/14801 pozemku p.č. 3464, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 726 m2, v k.ú. Přerov, k bytové jednotce č. 2003/7 v objektu k bydlení č.p. 2003, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov (nábř. Dr. E. 
Beneše 14), za období 3 let zpětně od data nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí - kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl statutárního města Přerova k id. 
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521/14801 na pozemku p.č. 3464, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 726 m2, v k.ú. Přerov 
k bytové jednotce č. 2003/7 v objektu k bydlení č.p. 2003, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 3464 v k.ú. Přerov (nábř. Dr. E. Beneše 14), mezi 
statutárním městem Přerovem jako vlastníkem a Ivanou Ponížilovou, bytem nábřeží Dr. E 
.Beneše 14, Přerov jako uživatelem pozemku. Úhrada za užívání bude činit 25,- Kč m2/rok,

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2014

3662/96/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova- části pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 40/1, ost. plocha, o výměře cca 150 m2, v k.ú. Přerov, 
do majetku CREAM uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Řehořova 908/4, 130 000 Praha 3 –
Žižkov, IČ 28545320, za cenu v čase a místě obvyklou, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Na prodej 
výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude 
uzavřena po výstavbě rampy do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu potvrzeného 
příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé. 
Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

3663/96/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova, spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 2521, v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického 
podílu statutárního města Přerova k id. 808/7374 pozemku p.č. 2521, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 262 m2, v k.ú. Přerov, k bytové jednotce č. 2407/10 v objektu k bydlení č.p. 
2407, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2521, v k.ú. Přerov 
(Kabelíkova 2), do vlastnictví T*** N, *** za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 21.550,- Kč, tj. 751,-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 spoluvlastnického podílu k id. 
808/7374 pozemku p.č. 2521, zast. plocha a nádvoří, o výměře 262 m2, v k.ú. Přerov, za 
období od 22.12.2008 do data nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí - kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl k id. 808/7374 pozemku p.č. 2521 , zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 262 m2, v k.ú. Přerov, k bytové jednotce č. 2407/10 v objektu k 
bydlení č.p. 2407, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2521, v k.ú. 
Přerov (Kabelíkova 2), mezi statutárním městem Přerovem jako vlastníkem pozemku a 
uživatelem pozemku T*** N***, ***. Úhrada za užívání bude činit 25,- Kč m2/rok.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2014
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3664/96/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
nebytových jednotek

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 1020/23/4/2014, část 1., bod 
G., schválené na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 28.4.2014, kterým byl 
schválen úplatný převod nebytové jednotky č. 192/101 o výměře 184,1 m2 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 na pozemku 
p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov ve výši 1841/17619 za cenu v 
místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.394.000,- Kč do vlastnictví 
společnosti EXUN Team s.r.o., IĆ 28604211, se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit záměr úplatného převodu nebytové 
jednotky č. 2630/101 o výměře 71,19 m2 v objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/7 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 na pozemku p.č. 2487/7 v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 2487/7 v k.ú. Přerov ve výši 7119/177291.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit záměr úplatného převodu nebytové 
jednotky č. 192/101 o výměře 184,1 m2 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 na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov ve výši 1841/17619.

3665/96/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– změna usnesení ve věci úplatného převodu nebytové jednotky č. 
100/102 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov a nebytové jednotky č. 
159/102 v objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení č. 
1020/23/4/2014, bod 1, odstavec H., schváleného na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
dne 28.4.2014, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod

„nebytové jednotky č. 100/102 o výměře 130,3 m2 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 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 456 v k.ú. 
Přerov ve výši 1303/12953 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem 
ve výši 1.596.000,- Kč do vlastnictví společnosti Mezi Světy, s.r.o., IČ 24151025, se sídlem 
Přerov I – Město, Palackého 100/20.“

a to tak, že se usnesení mění v osobě nabyvatele následovně:
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„nebytové jednotky č. 100/102 o výměře 130,3 m2 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 spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 456 v 
k.ú. Přerov a pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ve výši 1303/12953 za cenu v místě a 
čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.596.000,- Kč do vlastnictví 
pana T*** K*** a pana M*** B***."

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení č. 
1020/23/4/2014, bod 1, odstavec D, schváleného na 23. Zasedání Zastupitelstva města Přerova 
dne 28.4.2014, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod

„nebytové jednotky č. 643/101 o výměře 145,53 m2 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 spoluvlastnického podílu 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 ve výši 14553/53164 za cenu 
v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.689.000,- Kč a
nebytové jednotky č. 159/102 o výměře 39,14 m2 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 
příslušného spoluvlastnického podílu 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 ve výši 
3914/68669 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
575.000,- Kč 
do vlastnictví společnosti Opti Lens spol. s r.o., IČ: 44889135, se sídlem Přerov I – Město, 
Žerotínovo náměstí č. 4.“

a to tak, že se usnesení mění v osobě nabyvatele následovně:

„nebytové jednotky č. 643/101 o výměře 145,53 m2 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 spoluvlastnického podílu 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 ve výši 14553/53164 za cenu 
v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.689.000,- Kč do 
vlastnictví společnosti Opti Lens spol. s r.o., IČ: 44889135, se sídlem Přerov I – Město, 
Žerotínovo náměstí č. 4 a
nebytové jednotky č. 159/102 o výměře 39,14 m2 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 
příslušného spoluvlastnického podílu 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 ve výši 
3914/68669 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
575.000,- Kč do vlastnictví paní Z*** I***.“

3666/96/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek č. 457/4, č. 457/11, 
č. 1094/11 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 3067/4 k bytové 
jednotce č. 1094/3 v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 
p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném 
znění.

Rada města Přerova po projednání:
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podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení č. 1018/23/4/2014, 
schváleného na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 28.4.2014, kterým Zastupitelstvo města 
Přerova

„1. schválilo úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov 
(Šrobárova 9, 11, 13) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 457, 
č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v 
k.ú. Přerov a pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek 
náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za 
kupní ceny ve smyslu vnitřní směrnice č. 1/98 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb.), v platném znění. Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy.

2. schválilo úplatný převod 5 spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, které k 
vlastnictví 5 bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví majitelů 
těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřní směrnice č. 1/98 (Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.), v platném znění. Prodané bytové jednotky a 
kupní ceny za převod pozemků byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy."

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytových jednotek č. 457/4, č. 457/11, 
č. 1094/11 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov k bytové jednotce č. 
1094/3, kdy se původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 
30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve
výši 100 %

kupní cena 
celkem
- dle varianty 
A/
- dle varianty 
B/

457/4 3+1 B*** I*** 6203/203682 43.083 Kč
51.019 Kč

16.010 Kč 59.093 Kč
67.029 Kč

457/11 2+1 W*** P*** 5094/203682 35.200 Kč
41.684 Kč

13.148 Kč 48.348 Kč
54.832 Kč

1094/11 2+1 Š*** R*** 5207/203682 35.981 Kč
42.609 Kč

13.439 Kč 49.420 Kč
56.048 Kč

1094/3 2+1 O*** L***
- prodaný byt

5230/203682 13.499 Kč 13.499 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 
30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve
výši 100 %

kupní cena 
celkem
- dle varianty 
A/
- dle varianty 
B/

457/4 3+1 M*** I***
M*** B***

6203/203682 43.083 Kč
51.019 Kč

16.010 Kč 59.093 Kč
67.029 Kč

457/11 2+1 W*** P***
W*** M***

5094/203682 35.200 Kč
41.684 Kč

13.148 Kč 48.348 Kč
54.832 Kč

1094/11 2+1 Š*** R***
Š*** I***

5207/203682 35.981 Kč
42.609 Kč

13.439 Kč 49.420 Kč
56.048 Kč

1094/3 2+1 M*** M***
- prodaný byt

5230/203682 13.499 Kč 13.499 Kč



17

V částech netýkajících se bytových jednotek č. 457/4, č. 457/11, č. 1094/11 a 1094/3 se výše uvedené 
usnesení včetně přílohy nemění.

3667/96/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod nebytové jednotky č. 2631/102 v objektu k bydlení č.p. 
2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2487/6 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky č. 
2631/102 o výměře 93,04 m2 v objektu k bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14), včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov, ve výši 
9304/99447, za cenu 1.010.000,- Kč (dle nabídky ve výběrovém řízení) z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví společnosti Pekárna Racek, s.r.o., IČ 62582178, se dílem Přerov I –
Město, gen. Štefánika 185/38.

3668/96/6/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odstoupení od uzavřené smlouvy o 
převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1949/1 v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov (nám. Františka Rasche 3), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 11.1.2014 s paní Bc.D*** H***, z 
důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní 
ceny 224.773,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odstoupení od uzavřené smlouvy o 
převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1949/14 v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov (nám. Františka Rasche 3), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 13.1.2014 s panem Ing. S*** Š***, 
z důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní 
ceny 219.076,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyjmutí 9 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. 
Přerov (nám. Františka Rasche 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 1160 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov, z prodeje ve smyslu vnitřního 
předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění.
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3669/96/6/2014 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov jehož součástí je budova č.p.  3162 
příslušná k části obce Přerov I. - Město

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 4809, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 122 m2 v k.ú. Přerov jehož součástí je stavba č.p. 3162, jiná stavba, 
příslušná k části obce Přerov I. - Město z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění 
manželů L*** a M*** D*** za kupní cenu 476.000,- Kč.

3670/96/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
prostoru v objektu občanské vybavenosti č.p. 184, příslušném k části 
obce Přerov XII - Žeravice, na pozemcích p.č. 198, p.č. 203 a p.č. 416 v 
k.ú. Žeravice (bývalá MŠ).

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 184, příslušném 
k části obce Přerov XII - Žeravice, na pozemcích p.č. 198, p.č. 203 a p.č. 416, v k.ú. Žeravice, (Pod 
lesem 184/48, bývalá MŠ), místnosti č. 107 o výměře 8,7 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a M*** H***, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 1 měsíc. Výše nájemného bude činit 1.000,-Kč/rok (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem 
nájmu bude využití prostoru pro uskladnění osobních věcí.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2014

3671/96/6/2014 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
prodloužení nájemní smlouvy.

Rada města Přerova po projednání:

1 ruší své usnesení č. 3491/92/6/2014 ze dne 4.6.2014

2 schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na část pozemku p.č. 5000/1, ost. plocha, 
o výměře 30 m2, v k.ú. Přerov ze dne 20.5.2005 , ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.8.2006 a 
dodatku č. 2 ze dne 19.11.2009 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a P*** K*** místem podnikání ***, jako nájemcem. Dodatkem č. 3 se 
prodlužuje doba trvání nájmu na dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3672/96/6/2014 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako propachtovatelem a 
AGRAS Želatovice a.s., se sídlem 751 16 Želatovice 203, IČ 25360663 jako pachtýřem. Předmětem 
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smlouvy je pacht části pozemku p.č. 1040, orná půda o výměře 132.738 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2015. Roční pachtovné bude činit 19.911,- Kč, tj. 
0,15 Kč/m2/rok. Pozemek bude využíván k zemědělským účelům.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2014

3673/96/6/2014 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova   části 
pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí.

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a I*** H***, 
bytem ***, jako nájemcem, kterým bude ke dni 15.8.2014 ukončen nájemní vztah k části pozemku 
p.č. 236, ovocný sad, o výměře 320 m2, v k.ú. Předmostí, založený nájemní smlouvou uzavřenou mezi 
pronajímatelem a nájemcem dne 30.10.2008.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2014

3674/96/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerova –
prostoru sloužícího podnikání  v objektu jiná stavba č.p. 122, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku 
p.č.  34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20).

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p. 122, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 34, v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 20 – bývalá prodejna dveří a podlah) o celkové výměře 56,16 m2 mezi statutárním 
městem Přerove, jako pronajímatelem a společností Fun Creation s.r.o., se sídlem Praha 4, Michle, 
Jaurisova 515/4, IČ 01759434, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 86.247,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.600,-Kč/m2/rok u hlavní 
místnosti a 1.300,-Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle nabídky ve výběrovém řízení). Účelem nájmu 
bude využití prostor jako prodejna dámské módy a módních doplňků. Náklady na spotřebované 
energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2014

3675/96/6/2014 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
budovy č.p. 3160, příslušné k části obce Přerov I. - Město, která je 
součástí  pozemku p.č. 4808/2, části pozemku p.č. 4808/2, části budovy 
č.p. 3161, příslušné k části obce Přerov I.- Město, která je součástí 
pozemku p.č. 4808/1 a části pozemku p.č. 4811 vše v k.ú. Přerov a 
výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 4808/1 a části pozemku p.č. 4808/2 oba v k.ú. Přerov
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Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, kterou dne 21.4.2010 uzavřeli statutární 
město Přerov, jako pronajímatel a Jelena Bednaříková, IČ 60789239, s místem podnikání 
Přerov, Přerov I - Město č.p. 3160, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.3.2013. 
Dodatkem se prodlužuje doba trvání nájmu do 31.3.2023.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 1.9.2014

2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerov a Jelenou Bednaříkovou, IČ 
60789239, s místem podnikání Přerov, Přerov I - Město č.p. 3160, o započtení pohledávky 
statutárního města Přerova na předepsané nájemné dle nájemní smlouvy, kterou dne 21.4.2010 
uzavřeli statutární město Přerov, jako pronajímatel a Jelena Bednaříková, IČ 60789239, s 
místem podnikání Přerov, Přerov I - Město č.p. 3160, jako nájemce, proti pohledávce Jeleny 
Bednaříkové na prokazatelně vynaložené náklady na provedení technického zhodnocení 
budovy č.p. 3160, příslušné k části obce Přerov I. - Město, která je součástí pozemku p.č. 
4808/2 v k.ú. Přerov v celkové výši 860.913,- Kč. Dohoda bude uzavřena s účinností k 
1.9.2014.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 1.9.2014

3676/96/6/2014 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
části  prostoru 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:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze 
dne 30.6.2010 na část prostor 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) -
místnosti č. S 10 o výměře 20 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a L*** 
F***, jako vypůjčitelem, ke dni 31.8.2014.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2014

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část prostor 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) - místnosti č. S 10 o výměře 20 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
půjčitelem a Ing. J***K***, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude užívání prostor jako zkušebna hudební 
skupiny. Výše nákladů za energie bude hrazena samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2014

3677/96/6/2014 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova.  
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Rada města Přerova po projednání:

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 pozemku p.č. 1042/1, 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: 31.10.2014

3678/96/6/2014 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 
1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém 
nádraží v Přerově).

Rada města Přerova po projednání:

souhlasí s přenecháním části prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248 (novostavba 
odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově), příslušné k části obce Přerov I - Město, 
postavené na pozemku p.č 1019/13 v k.ú. Přerov:

- místnosti č. 104 o výměře 11,80 m2 do podnájmu Jozefu Weinlichovi, místem podnikání Přerov II -
Předmostí, Dr. Milady Horákové 25/11, IČ 10640754, za účelem využití pro výrobu klíčů, jako sběrna 
pro opravy deštníků, obuvi, kožené galanterie a broušení nástrojů, 

- místnosti č. 105 o výměře 11,80 m2 do podnájmu společnosti SVĚRÁKOVÁ s.r.o., se sídlem 
Podbořany - Hlubany 33, IČ 27283887, za účelem využití pro prodej papírenského zboží, specializace 
na filtrační sáčky do vysavačů, 

když nájemcem prostor je společnost Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnost´, se 
sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, IČ 36249840.
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3679/96/6/2014 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytové jednotky č. 190/102,  jiný nebytový prostor,  v objektu bytový 
dům č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 3157/5 v k.ú.Přerov (Kozlovská 2).  

Rada města Přerova po projednání:

souhlasí s přenecháním části nebytové jednotky č. 190/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový 
dům č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5, o výměře 48,40 
m2, v k.ú. Přerov, Kozlovská 2 do podnájmu:

- pro Petru Douškovou, s místem podnikání Bezuchov 10, IČ 73875422,
- pro Jarmilu Trubačovou, s místem podnikání Přerov V - Dluhonice, Na trávníčku 51/2, IČ 88110621,

když nájemcem nebytové jednotky jsou Jaroslav Hostaša, místem podnikání Brodek u Přerova, 
Palackého 539, IČ 73875473, Jana Klumpnerová, místem podnikání Přerov I - Město, Bayerova 
1496/4, IČ 73875465, Božena Maková, místem podnikání Přerov I - Město, Mervartova 68/10, IČ 
73875457, Eva Mašíčková, místem podnikání Přerov I - Město, tř. 17. listopadu 298/28, IČ 73875490, 
Marie Maršálková, místem podnikání Přerov I - Město, Velká Dlážka 1201/10, IČ 73875589. Účelem 
podnájmu bude využití části jednotky pro provozování holičství.

3680/96/6/2014 Úplatný převod movitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova –  3 ks překážek skate parku Laguna.

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod movitých věcí - 3 ks překážek (U rampy, S nájezdu, přenosné ocelové 
lavice) skate parku Laguna z vlastnictví J*** B***do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 
cenu ve výši 150.000,-Kč (včetně DPH) za podmínky finančního krytí.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.8.2014

3681/96/6/2014 Výše kauce při sportovních a jiných společenských akcí v parku 
Michalov a areálu Laguna

Rada města Přerova po projednání:

bere na vědomí výše kaucí, které vybírá správce parku Michalov a areálu Laguny :
10.000,- Kč - dlouhodobější odběr energií (kolotoče, cirkus)
5.000,- Kč - ostatní akce jako např. (dračí lodě, pochod Avon, promenádní koncerty, cyklistické 
závody, zakončení prázdnin, discgolfový turnaj, akce pořádané organizací Duha Klub Dlažka a akce 
pořádané organizacemi zabývajícími se volnočasovými aktivitami)
Bez kauce - svatby, akce rodinného typu (narozeniny, cvičení soukromých osob, atd.)
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3682/96/6/2014 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov a provozovateli kolektivních systémů 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené dne 
25. 5. 2007 mezi statutárním městem Přerov a provozovatelem kolektivního systému, 
společností Asekol, s.r.o., IČ 273 73 231, se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, 
ve znění návrhu dodatku smlouvy, který je přílohou důvodové zprávy.

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování 
elektrozařízení mezi statutárním městem Přerov a provozovatelem kolektivního systému, 
společností Asekol, s.r.o., IČ 273 73 231, se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, 
ve znění návrhu smlouvy, která je přílohou důvodové zprávy.

3. schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi statutárním městem 
Přerov a provozovatelem kolektivního systému, společností ELEKTROWIN a.s., Michelská 
300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 272 57 843, ve znění návrhu smlouvy, která je přílohou důvodové 
zprávy.

3683/96/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – doprodej 16 bytových jednotek 
formou veřejného výběrového řízení tzv. obálkovou metodou

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. 2466/4 v objektu k bydlení 
č.p. 2464, č.p. 2465, č.p. 2466, č.p. 2467 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5736/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/9,10,11,12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2464, č.p. 2465, č.p. 
2466, č.p. 2467 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. 
Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5736/1 v k.ú. Přerov ve výši 97/2355.

2. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodeje bytové jednotky č. 2499/6 v objektu k 
bydlení č.p. 2498, č.p. 2499, č.p. 2500, č.p. 2501, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5734/2, p.č. 5734/3, p.č. 5734/4, p.č. 5734/5 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
I/17,18,19,20) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 2498, č.p. 2499, č.p. 2500, č.p. 2501 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5734/2, p.č. 5734/3, p.č. 5734/4, p.č. 5734/5 v k.ú. Přerov a zastavěném 
pozemku p.č. 5734/2, p.č. 5734/3, p.č. 5734/4, p.č. 5734/5 v k.ú. Přerov ve výši 5104/166819.

3. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej 3 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/11 
v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/10,11,12) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549,příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5738/11 
v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to 

spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č. částech objektu k bydlení a pozemku
2549/1 6898/174951
2549/4 7529/174951
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2549/7 6381/174951

4. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. 2490/6 v objektu k bydlení 
č.p. 2489, č.p. 2490 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5734/12, p.č. 
5734/13 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/26,27) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2489, č.p. 2490 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5734/12, p.č. 5734/13 v k.ú. Přerov a příslušného spoluvlastnického 
podílu na pozemku p.č. 5734/12, p.č. 5734/13 v k.ú. a obci Přerov ve výši 5124/78311.

5. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. 2603/1 v objektu k bydlení 
č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5739/3, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/1,2,3,4) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 
2602, č.p. 2603 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/3, v k.ú. 
Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5739/9, v k.ú. Přerov ve výši 5196/173777.

6. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej 2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
2539, č.p. 2540, č.p. 2541 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/5 v 
k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/17,18,19) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541 příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5738/5 v 
k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to 

spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č. částech objektu k bydlení a pozemku
2539/3 600/16353
2540/3 628/16353

7. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. 2523/1 v objektu k bydlení 
č.p. 2523, č.p. 2524 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/6, 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, č.p. 2524 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5745/6, p.č. 5745/7 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5745/6, 
p.č. 5745/7 v k.ú a obci Přerov ve výši 575/7028.

8. schvaluje záměr úplatného převodu - doprodeje bytové jednotky č. 49/1 v objektu k bydlení 
č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov 
(Mervartova 3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov 
a zastavěném pozemku p.č. 3461 vše v k.ú. a obci Přerov ve výši 4366/77136.

9. schvaluje záměr úplatného převodu - doprodeje bytové jednotky č. 1510/1 v objektu k bydlení 
č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
3346/9, v k.ú. Přerov (Kozlovská 27,29,31) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3346/9, v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3346/9 v 
k.ú. Přerov ve výši 7900/206480.

10. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. 801/14 v objektu k bydlení 
č.p. 801, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2680/16 v k.ú. Přerov (U 
Tenisu 8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení 
č.p. 801, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2680/16 v k.ú. Přerov a 
zastavěném pozemku p.č. 2680/16 v k.ú. Přerov ve výši 5356/234013.
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11. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej 3 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3067/4 v 
k.ú. Přerov (Šrobárova 9,11,13) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, 
které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to 

spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č. částech objektu k bydlení a pozemku
457/1 2308/203682
457/12 5220/203682
1094/1 2330/203682

12. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku z postupu dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 
72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ pro úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - doprodej 16 volných bytových jednotek s pohledávkou i bez 
pohledávky, dle přílohy č. 1 a to takovou, že uvedené bytové jednotky budou prodávány 
formou výběrového řízení tzv. obálkovou metodou za vyvolávací cenu 75 % ceny v místě a 
čase obvyklé dle znaleckého posudku, určené dle aktuálně platných oceňovacích předpisů a 
pohledávky na těchto bytech váznoucí nebudou postupovány kupujícím bytových jednotek na 
nichž váznou.

3684/96/6/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 3569/93/6/2014, které bylo schváleno na 93. jednání Rady města Přerova, 
dne 25.6.2014.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním 
městem Přerovem jako věřitelem a J*** M***, bývalou nájemkyní bytové jednotky č. 
*** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***), nyní bytem v bytové jednotce č.*** v objektu k 
bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. 
Přerov (***) jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za 
J*** M*** na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku z 
prodlení k datu 08. 09. 2014 v částce 39 304,00 Kč, z toho nedoplatek na vyúčtování 
záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 9 571,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 
08. 09. 2014 činí 29 733,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 500,00 Kč/měs. se lhůtou 
splatnosti 27 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání 
pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a 
dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v 
plné výši.

3685/96/7/2014 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 a Základní škola Přerov, Za 
mlýnem 1 – partnerství v projektu

Rada města Přerova po projednání:
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schvaluje uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi příjemcem podpory 
Univerzita Palackého v Olomouci, IČ 61989592, se sídlem Křížkovského 8, 779 00 Olomouc a 
partnery Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 a Základní škola Přerov Za mlýnem 1 v projektu 
„Moderní učitel“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0041, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (dále jen OP VK), a to za podmínky získání dotace z OP VK Univerzitou 
Palackého v Olomouci. Partner se na realizaci projektu nebude podílet žádnými finančními 
prostředky.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2014

3686/96/7/2014 ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV - účelová dotace

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Trávník 1315/28, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí jezdců klubu Adama a Pavla 
Procházkových a Matěje Popelky na seriálu závodů Mistrovství světa v biketrialu, které se 
budou konat v období od 10. do 24. srpna 2014 ve Španělsku a České republice.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 2. pololetí 2014

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

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

269,0* - 10,0 259,0

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 570,0* + 10,0 580,0

* počáteční stavy navazují na jiné materiály

3687/96/7/2014 Sportovní klub metané Strojař Přerov - účelová dotace

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Sportovní klub metané Strojař Přerov, IČ: 49558463, se sídlem Přerov, na částečnou úhradu 
nákladů spojených se sportovní činností klubu v roce 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 2. pololetí 2014

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 
závazných ukazatelů:
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Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet
po úpravě

3113 611 Základní školy
(školy v přírodě)

2 372,6* - 10,0 2 362,6

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 560,0 + 10,0 570,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
61X Školská zařízení 41 271,7* - 10,0 41 261,7

Dotace, přímé podpory a grantový
program

26 162,1 + 10,0 26 172,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3688/96/8/2014 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Majetín

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a obcí Majetín, se sídlem Lipová 25, 751 03 Majetín, IČ 00299197, jako dárcem, jejímž 
předmětem je darování částky ve výši 2 000,- Kč na spolufinancování provozu denního stacionáře v 
zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu na rok 2014, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.9.2014

3689/96/8/2014 TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých České republiky - žádosti o dotace

Rada města Přerova po projednání:

1. se neusnesla podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15 
000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a subjektem TyfloCentrum Olomouc, .o.p.s., IČ 25862294, se sídlem 
Olomouc, I.P.Pavlova 69, PSČ 779 00, jako příjemcem dotace, na provoz organizace v roce 
2014.

2. se neusnesla podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10 
000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a subjektem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České 
republiky, IČ 65399447, se sídlem Praha 1, Krakovská ulice 1695/21, jako příjemcem dotace, 
na provoz organizace v roce 2014.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.11.2014

3. se neusnesla schválit následující úpravy rozpočtu:
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PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Ostatní činnosti j.n. (zastupitelstvo) 294,0 - 25,0 269,0
4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva
17,6 + 25,0 42,6

3690/96/9/2014 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 
předpisů

Rada města Přerova po projednání:

vydává 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, vnitřního 
předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu č. 3/2012, vnitřního předpisu č. 
5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu č. 12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012, 
vnitřního předpisu č. 25/2012, vnitřního předpisu č. 7/2013, vnitřního předpisu č. 1/2014, vnitřního 
předpisu č. 3/2014, vnitřního předpisu č. 7/2014 a vnitřního předpisu č. 11/2014, a to ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy.

3691/96/9/2014 Kontrola usnesení ZM č. 1060/23/10/2014 – třídění komunálního 
odpadu.

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o možnostech finanční 
motivace k třídění komunálního odpadu v Přerově.

3692/96/9/2014 Kronika města Přerova za rok 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje obsah zápisu do Kroniky města Přerova za rok 2012,

2. ukládá Kanceláři primátora zajistit svázání kroniky.

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: říjen 2014

3693/96/9/2014 Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Přerovem a 
Olomouckým krajem

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním městem 
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Přerovem jako příjemcem, ve výši 180.000,- Kč na zajištění slavnostního koncertu Moravské 
filharmonie Olomouc k výročí republiky,

2. 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

2 249,2 + 180,0 2 429,2

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové

opatření
rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 3 069,6 + 180,0 3 249,6

3694/96/9/2014 Seznam hrobů významných osobností města Přerova, o které by mělo 
pečovat statutární město Přerov 

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí seznam hrobů významných osobností města Přerova,

2. zřizuje pracovní skupinu pro zpracování návrhu na zřízení čestných hrobů v péči města, ve 
složení: 
Předseda: Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
Členové: PhDr. Jiří Lapáček (ředitel SOA Přerov), Mgr. Miroslava Švástová (STAV), Svatava 
Doupalová (MAJ), Ing. Daniela Novotná (KP), Ing. Radek Koněvalík (TSMPr), Petra 
Nakládalová (TSMPr), Mgr. Jana Hrubá (VNITR),
Organizační pracovník: Mgr. Lenka Tomečková (KP),

3. ukládá pracovní skupině předložit Radě města Přerova návrh na zřízení čestných hrobů v péči 
města a návrh obecně závazné vyhlášky, která bude upravovat komplexně problematiku 
čestných hrobů, a ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Přerova vyčíslit 
náklady na údržbu hrobů významných osobností na hřbitovech města Přerova, na zpracování a 
vyhotovení informačních tabulí a propagaci.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 10.9.2014

3695/96/9/2014 Bezpečnostní situace v oblasti přednádraží a přilehlých lokalitách

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zprávu Mgr. Přemysla Dvorského, P.D. o zkušenostech s činností asistentů 
prevence kriminality ve městě Šternberk, které jejich služeb v rámci projektů MV ČR již 
využívá.

2. schvaluje záměr vytvořit podmínky pro činnost dvou asistentů prevence kriminality a to v 
případě schválení dotace na tyto pozice ze strany MV ČR a zároveň ukládá Odboru sociálních 
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věcí a školství ve spolupráci s ředitelem MP podat žádost o dotaci v tomto smyslu ve 
spolupráci s Odborem prevence kriminality MV ČR.

3. ukládá primátorovi města Ing. Jiřímu Lajtochovi a radnímu Mgr. Přemyslu Dvorskému, Ph.D. 
(členu pracovní skupiny při MV ČR) jednat se všemi příslušnými orgány a usilovat o zřízení 
policejní stanice v budově ČD v Přerově a o navýšení početních stavů Policie ČR, územního 
odboru Přerov.

V Přerově dne 6. srpna 2014

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                   Čestmír Hlavinka
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova


