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USNESENÍ ze 101. schůze Rady města Přerova konané dne 23. října 2014

3883/101/1/2014 Program 101. schůze Rady města Přerova konané dne 23. října 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 101. schůze Rady města Přerova konané  dne 23. října 2014,

2. schvaluje p. Michala Záchu, DiS. ověřovatelem usnesení a zápisu 101. schůze Rady města 
Přerova.

3884/101/2/2014 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města Přerova a organizacemi 
zřízenými městem za období 1. 7. 2014 -        30. 9. 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 města Přerova za období 1. 7. 2014 -    30. 9. 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 1.7. 2014 - 30. 9. 2014 dle důvodové 
zprávy.

3885/101/2/2014 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 01.07.2014 do 30.09.2014.

3886/101/3/2014 Fyzické kontroly čerpání půjček

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o provedených fyzických kontrolách 
čerpání finančních prostředků půjček, které byly poskytnuty z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu v roce 2013.

3887/101/3/2014 Změna Vnitřního přepisu č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní 
předpis č. .../2014, kterým se mění a doplňuje Vnitřní předpis č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2014



2

3888/101/3/2014 Útulek pro zvířata - přijetí daru

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.07.2014 do 30.09.2014 v celkové výši 1.210 Kč.

3889/101/3/2014 Teplo Přerov a. s. - smlouva

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi MMPr, vedoucímu Odboru ekonomiky, 
vedoucímu Odboru správy majetku a komunálních služeb a vedoucímu Odboru vnitřní správy jednat   
s předsedou představenstva a ředitelem společnosti Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov, Blahoslavova 
1499/7, IČ:  25391453 o úpravě smluvních vztahů týkajících se provozování sportovních zařízení      
ve vlastnictví statutárního města Přerova a to tak, aby tyto smlouvy odpovídaly aktuální evropské 
legislativě.

Odpovídá: tajemník MMPr

Termín: 31.3.2015

3890/101/3/2014 Rozpočtové opatření č. 16

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle přílohy č. 1.

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

3891/101/4/2014 Program podpory výstavby technické infrastruktury - návrh              
na prodloužení termínu kolaudace stavby technické infrastruktury       
v místní části Přerov VI - Újezdec

Rada města Přerova po projednání se neusnesla ve věci podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova 
schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. MMPr-SML/516/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu 
technické infrastruktury uzavřené dne 10.10.2012 mezi statutárním městem Přerov jako 
poskytovatelem a J.S. jako příjemcem spočívajícího v prodloužení termínu kolaudace stavebního 
objektu „SO 07 – Veřejné osvětlení“ v lokalitě určené k výstavbě rodinných domů v Přerově VI –
Újezdci z původního termínu 10.10.2014 na 9.12.2014.

3892/101/4/2014 Dálnice D1, stavba 0136, MÚK Přerov - sever

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí se změnou tvaru mimoúrovňového křížení budoucí dálnice D1 se silnicí I/55 
(budoucí R 55) Přerov - sever, která je částí stavby 0136 dálnice D1, za podmínky zařazení 
napojení této křižovatky na stávající silnici I/55 do stavby rychlostní silnice R55, stavby 5502 
Kokory - Přerov a zařazení této křižovatky do úseků bez dálničního poplatku s tím, že změna 
územního rozhodnutí nebude příčinou oddálení začátku realizace stavby 0136,

2. žádá o urychlení přípravy a zahájení výstavby dokončení dálnice D1 v okolí Přerova.
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3893/101/4/2014 IPRM Přerov-Jih - schválení projektu k podpoře z IOP

Rada města Přerova po projednání schvaluje projekt "Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I.- II.etapa" 
doporučený k podpoře z Integrovaného operačního programu, v oblasti podpory zlepšení prostředí       
v problémových sídlištích, dle důvodové zprávy.

3894/101/4/2014 Výjimka ze stavební uzávěry – “Přerov, převedení části odpadních vod 
ze sběrače „Z“.

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 “ Přerov, převedení části odpadních vod ze sběrače „Z“, situovanou mimo jiné na 
pozemcích parc.č. 5084/23, 4943/2, 4943/1, 3473/1, 5087, 5098/1 a 4293/1 v katastrálním území 
Přerov, které jsou součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

3895/101/5/2014 Veřejná zakázka „Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky 
minimálně 42 palců“ schválení zahájení výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 
„Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců“, s využitím elektronické 
aukce pro hodnocení nabídek, postupem v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

2. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dodávka 
multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců“ dle příloh č. 1 a 2,

3. ustanovuje , dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek ve složení:

Pořadové 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace

1. Ing. Antonín Krejčíř MMPr, oddělení ICT Libor Jílek MMPr, oddělení ICT

2. Ing. Tomáš Saňka MMPr, oddělení ICT Ing. Jitka Kučerová MMPr, oddělení ICT

3. Mgr. Petr Karola MMPr, odbor VNITŘ Ing. František Šaněk MMPr, oddělení ICT

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

4. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. NWT a.s., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín 63469511

2. AutoCont CZ a. s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava

47676795

3. SIMPO CZ, s.r.o., Jablunkovská 1206, 737 01 Český Těšín 25827201

4. HSI, spol. s r. o., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 45314951
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5. E LINKX, a.s., Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava 25847180

3896/101/5/2014 Veřejná zakázka „Revitalizace parku Michalov v Přerově“ – zrušení 
zadávacího řízení a schválení zahájení opakovaného zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí , že v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na služby „Revitalizace parku 
Michalov v Přerově“, zahájeného na základě usnesení č. 3792/99/5/2014 z 99. schůze Rady 
města Přerova konané dne 10. září 2014, zadavatel obdržel pouze jednu nabídku

2. ruší zadávací řízení veřejné zakázky na služby „Revitalizace parku Michalov v Přerově“, v 
souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, z důvodu obdržení pouze jedné nabídky

3. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce na služby „Revitalizace parku Michalov v 
Přerově“ dle příloh č. 1 až 3

4. schvaluje zahájení opakovaného zadávacího řízení – zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího 
řízení - veřejné zakázky na služby „Revitalizace parku Michalov v Přerově“, a to za podmínky 
marného uplynutí lhůty pro podání námitek proti úkonům zadavatele v předchozím zadávacím 
řízení s obdobným předmětem plnění

5. schvaluje vyzvané zájemce v zadávacím řízení veřejné zakázky na služby „Revitalizace parku 
Michalov v Přerově“, a to:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

Ing. Petr Kubík, Dalimilova 114/50, 783 35, Olomouc - Chomoutov 74552333

Ivan Tyl, 798 51, Přemyslovice 475 47420120

Bc. Dušan Rozbroj, Nová čtvrť 169/16, 783 35, Skrbeň 48777366

Martin Latiok, V křovinách 446/7, 779 00, Olomouc - Povel 13639358

Michal Horák, Masarykova 262, 687 08, Buchlovice 88735371

Kaisler s.r.o., Brno, Měřičkova 48, PSČ 62100 25523406

ZAHRADA Olomouc s. r. o., Olomouc, Železniční 469/4, PSČ 772 11 48395013

Ing. Zdeněk Šarapatka, Kotlářská 905/45, 602 00, Brno – Veveří 64306267

MACREAL spol. s r.o., Uherské Hradiště, U Brány 219, PSČ 686 01 27723542

Radovan Kučera, U Letiště 1271, 769 01, Holešov 65831811

Konvička služby s.r.o., Přerov - Přerov I - Město, Malá Dlážka 2895/14, PSČ 750 02 26863383

René König, Sídliště 691, 543 71, Hostinné 72949562

Petr Vykrut, U Haldy 1616/68, 700 30, Ostrava – Hrabůvka 47165006

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 26258692

6. 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:

Pořadov
é číslo

Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace

1. Mgr. Vladimír Puchalský člen ZM Ludmila Tomaníková členka ZM 
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2. Bc. Andrea Študentová MMPr Zdeněk Holas MMPr

3. Ing. Miroslava Švadlenková TSMPr, s.r.o. Jiří Gala TSMPr, s.r.o. 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných 
zakázek

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných 
zakázek

3897/101/5/2014 „PŘEROV – SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ BRKO“ – schválení 
vybraného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. 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 pro 
Část 1. veřejné zakázky „PŘEROV – SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ BRKO“, která 
byla předložena od společnosti AB plus CZ s.r.o., Praha 7, Za Elektrárnou 419/1b, PSČ 17000, 
IČ: 25168860

2. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a  
společností AB plus CZ s.r.o., Praha 7, Za Elektrárnou 419/1b, PSČ 17000, IČ: 25168860, 
jako prodávajícím, předmětu plnění Části 1. veřejné zakázky „PŘEROV – SYSTÉM PRO 
SEPARACI A SVOZ BRKO“  

Cena za plnění bude činit 2 397 500,- Kč bez DPH, tj. 2 900 975,-  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.

3. 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 pro 
Část 2. veřejné zakázky „PŘEROV – SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ BRKO“, která 
byla předložena od společnosti AB plus CZ s.r.o., Praha 7, Za Elektrárnou 419/1b, PSČ 17000, 
IČ: 25168860

4. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a  
společností AB plus CZ s.r.o., Praha 7, Za Elektrárnou 419/1b, PSČ 17000, IČ: 25168860, 
jako prodávajícím, předmětu plnění Části 2. veřejné zakázky „PŘEROV – SYSTÉM PRO 
SEPARACI A SVOZ BRKO“  

Cena za plnění bude činit 1 824 000,-Kč bez DPH, tj. 2 207 040,-  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.

3898/101/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí z majetku 
statutárního města částí pozemku p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 5074/3, 
p.č. 5082 za část pozemku p.č. 2627/1 vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směna  částí  
pozemků p.č. 2625/1, ostatní plocha díl "g",  o výměře 119  m2,  části pozemku p.č. 2626, ostatní 
plocha, díl "m", o výměře 8 m2, části pozemku p.č. 5082, ostatní plocha díl "w", o výměře 15 m2 , 
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části pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha,  díl " h," o výměře 26 m2,  části pozemku  p.č. 5074/3, 
ostatní plocha, ostatní komunikace,  díl "u", o výměře  24 m2 vše  v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
statutárního města Přerov, za část pozemku p.č. 2627/1, ostatní plocha , dle geometrického plánu  
č. 5761-93/2013, označenou jako díl  "s", o výměře 20 m2, dále díl "p", o výměře 37 m2, a díl "o"     
o výměře 3 m2  vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov.

3899/101/6/2014 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 1109/1  v k.ú. Dluhonice

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 1109/1, ostatní plocha, jiná plocha,  o výměře 5431 m2 v k.ú. Dluhonice,             
z vlastnictví společnosti  ČEZ Korporatní služby s.r.o, 28. října 3123/152, Moravská Ostrava,            
IČ: 26206803,  do vlastnictví statutárního města Přerov,  za kupní cenu  27 155,- Kč, (tj. 5,- Kč/m2).

3900/101/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví  statutárního města Přerova - rodinného domu  č.p. 228, 
příslušného k části obce Přerov III - Lověšice,  který je součástí 
pozemku p.č.st. 229,  zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Lověšice         
u Přerova (Dělnický dům v Lověšicích)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem rodinného 
domu č.p. 228,   příslušného  k části obce Přerov III - Lověšice,  který je součástí pozemku p.č.st. 229, 
zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Lověšice u Přerova,  Dělnický dům v Lověšicích.

3901/101/6/2014 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých věcí               
ve vlastnictví statutárního města Přerova –  prostor sloužících 
podnikání v objektu  jiná stavba č.p. 2822, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/44,  v  k.ú. 
Přerov (Velká Dlážka 48)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem prostor 
sloužících podnikání v objektu  jiná stavba č.p. 2822, příslušném k části obce Přerov I – Město, který 
je součástí pozemku p.č. 4293/44,  v  k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) o celkové výměře 181,58 m2.

3902/101/6/2014 Záměr statutárního města Přerov - nájem/výpůjčka nemovitých věcí 
ve vlastnictví  statutárního města Přerov - prostor v objektu občanské 
vybavenosti  č.p. 100, příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice,  
který je součástí pozemku p.č. 7,  zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. 
Žeravice (Na návsi 40)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem prostoru            
v objektu občanské vybavenosti  č.p. 100, příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice,  který je 
součástí pozemku p.č. 7,  zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Žeravice (úřadovna Na návsi 40)             
o výměře 129,6 m2.

3903/101/6/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 5054/1, ost. plocha, v k.ú.  Přerov – dodatek č.1 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 28.7.2009 mezi statutárním městem 
Přerov (jako budoucím prodávajícím) a 
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- MUDr. Z. a Mgr. P.A. – id. podíl 1/3, SJM;
- MUDr. A.L. – id. podíl 1/3;
- MUDr. Z.M. – id. podíl 1/3;

(jako budoucímu kupujícími)

na úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5054/1, 
ost. plocha, v k.ú.  Přerov,  o výměře cca 60 m2, do podílového spoluvlastnictví.

Dodatkem se mění budoucí kupující - MUDr. Z. a Mgr. P.A. – id. podíl 1/3, SJM,  na MUDr. Z.A. –
id. podíl 1/3. Dodatek bude obsahovat nové ustanovení a to, že kupní cena stanovena znaleckým 
posudkem bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.

3904/101/6/2014 Nájem/pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 6704/11v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a        
Ing. J. S., jako nájemcem, kterým bude ke dni 31.10.2014 ukončen nájemní vztah k části 
pozemku p.č. 6704/11, o výměře 134 m2, v k.ú. Přerov, založený  nájemní smlouvou 
uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 4.2.2008.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2014

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku p.č. 6704/11, ost. plocha,    
o výměře 133 m2, v k.ú. Přerov.

3905/101/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
pozemků p.č.  1265/3 a p.č. 1284/3 v k.ú. Henčlov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  pozemek p.č. 1265/3, ost. 
plocha, o výměře 3540 m2 a pozemek p.č. 1284/3, ost. plocha o výměře 11785 m2, oba v k.ú. Henčlov 
mezi statutárním městem Přerovem, jako  pronajímatelem a OHL ŽS, a.s., Divize stavitelství 
Olomouc, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc, IČ  46342796, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na 
dobu určitou , tj. po dobu jednoho roku, s účinností od podpisu smlouvy. Výše nájemného činí celkem 
383 125,-  Kč/rok, tj. 25,- Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude 
mezideponie u prováděných zemních prací.

3906/101/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
garážového stání č. 2 v polyfunkčním bytovém domě č.p.  3119,  č.o.  8, 
10, 12, 12a,  příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
225 v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na garážového stání č. 2 v      
o výměře 12,50 m2, situovaného v 1. PP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, příslušného k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 225, v k.ú. Přerov, (nábř. PFB 8, 10, 12 , 12a), v k.ú. Přerov 
mezi statutárním městem Přerovem a Bytovým družstvem Přerov, se sídlem Přerov I - Město, nábř. 
PFB 3119/10, IČ 26789388, jako pronajímateli a Ing. P.T., jako nájemcem. Účelem nájmu bude 
parkování automobilu nájemce.  Nájem bude uzavřen na dobu určitou, s účinností od 1.10.2014 do 
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30.11.2024. Nájemné (cena nájmu) za užívání garážového stání po dobu nájemního vztahu činí 
101.158,-Kč.

3907/101/6/2014 Nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 6704/12 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a Z. F., jako nájemcem, kterým bude ke dni 31.10.2014 ukončen nájemní vztah k 
části pozemku p.č. 6704/12, ost. plocha, o výměře 112 m2, v k.ú. Přerov, založený nájemní smlouvou 
uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 4.2.2008.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2014

3908/101/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
prostor sloužících 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 dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 
20.12.2005, ve znění dodatků č. 1 až 7,  na prostory 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, 
(Chemoprojekt), o celkové výměře  86,10 m2, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a společností Písek, štěrk a kámen s.r.o., se sídlem Citov 86, IČ 26871980,  jako 
nájemcem.

Dodatkem č. 8 bude řešeno:         

1. vyjmutí místnosti č. 45 o výměře 21,7 m2 z předmětu nájmu (původní celková výměra prostor   
86,10 m2 se upraví na výměru 64,4 m2),   

2. úprava výše nájemného. Původní výše nájemného 77.341,60 Kč/rok (bez DPH) se sníží  na novou 
výši nájemného 55.641,60 Kč/rok (bez DPH), která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.

3. úprava úhrady nákladů za energie. Původní výše nákladů za energie 100.770,57Kč/rok vč. DPH 
bude ponížena o výši nákladů za místnost  č. 45, která se z předmětu nájmu vyjímá a nová výše 
nákladů za energie bude činit 75.373,12Kč/rok vč. DPH.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.10.2014

3909/101/6/2014 Pacht a nájem nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova –
částí pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako 
propachtovatelem) a panem T. G. (jako pachtýřem). Předmětem smlouvy je pacht části 
pozemku p.č. 1205/1, orná půda, o výměře 128 m2 v k.ú. Žeravice. Smlouva bude uzavřena s 
účinností od 1.1.2015, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 30.9. běžného roku. 
Roční pachtovné bude činit 128,- Kč, t.j. 1,- Kč/m2/rok. Pozemek bude využíván k 
zahrádkářským účelům.
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Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2014

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
panem T. G. (jako nájemcem). Předmětem smlouvy je nájem části pozemku p.č. 1205/1, orná 
půda, o výměře 12 m2 v k.ú. Žeravice. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.1.2015, na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 30.9. běžného roku. Roční nájemné bude 
činit 300,- Kč, t.j. 25,- Kč/m2/rok. Pozemek bude užíván za účelem umístění skladu nářadí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2014

3910/101/6/2014 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 5054/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5054/1 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 2 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov, 
jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za 
nájemné 1.369,50 Kč/rok. Účelem nájmu bude využití předmětu nájmu k umístění informační tabule 
obsahující reklamu nájemce. Součástí nájemní smlouvy bude závazek nájemce uhradit pronajímateli 
pohledávku na vydání bezdůvodného obohacení z titulu užívání  předmětu nájmu nájemcem bez 
právního důvodu v době od 29.7.2014 do dne účinnosti nájemní smlouvy ve výši 1.369,50 Kč/rok.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2014

3911/101/6/2014 Dodatek č. 12 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 3856/100/6/2014 ze dne 30.9.2014,

2. schvaluje uzavření dodatku č. 12 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, dodatku č. 10 ze dne 7.3.2014  a 
dodatku č. 11 ze dne 19.5.2014, kterým se z předmětu nájmu vyjímají tržní místa v k.ú. 
Přerov:

- Čechova ul. (parkoviště u OD Prior)  - 6 míst na části pozemku p.č. 1961/2, o výměře 159 m2, 
- Čechova ul. (u OD Prior) - 2 místa na části pozemku p.č. 1961/4, o výměře 12 m2,
- ul. U výstaviště – 4 místa na části pozemku p.č. 4394/1 o výměře 8 m2,
- ul. 9. května (u Potravin) – 2 místa na části pozemku p.č. 5734/1 o výměře 6 m2,
- ul. 9. května (u hřbitova) – 3 místa na části pozemku p.č. 5307/359 o výměře 6 m2.
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Dodatkem č. 12 se mění výše nájemného z částky 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, na částku 
3.050.653,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 12 nabývá účinnosti dnem 1.11.2014. V jiném se 
nájemní smlouva nemění.

3912/101/6/2014 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemku p.č. 1961/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené dne 28.4.2011 
mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem Jaroslavem Spilkou, místem 
podnikání Přerov-Předmostí, Pod Skalkou 51/22, IČ: 73016047 (jako nájemcem). Předmětem 
nájmu je část pozemku p.č. 1961/1 o výměře 13 m2 v k.ú. Přerov. Účelem nájmu je umístění 
stánku pro prodej cukrářských výrobků a občerstvení. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájem bude ukončen dohodou k 31.10.2014.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2014

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené dne 19.3.2013 
mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní Silvií Kratochvílovou, místem 
podnikání Přerov, por. Vodičky 2474/4, IČ: 01326228 (jako nájemcem). Předmětem nájmu je 
část pozemku p.č. 1961/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Přerov. Účelem nájmu je umístění stánku pro 
prodej květin. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájem 
bude ukončen dohodou k 31.10.2014.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.10.2014

3913/101/6/2014 Výpůjčka  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 6054 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem 
Přerovem, jako půjčitelem a J. J. a J.J., jako vypůjčiteli, na část pozemku p.č.6054, ostatní plocha, o 
výměře 400 m2, v k.ú. Přerov.
Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Účelem výpůjčky bude udržování pozemku v řádném stavu sečením  trávy a přístup k pozemku.

3914/101/6/2014 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem jako půjčitelem a TJ Spartak Přerov jako vypůjčitelem. 
Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 3  ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 7.12.2009 ve znění 
dodatku č.1 ze dne 9.2.2010 a dodatku č.2 ze dne 30.9.2011 mezi statutárním městem 
Přerovem jako půjčitelem na straně jedné a TJ Spartak Přerov, se sídlem Přerov, Bezručova 4, 
Přerov, IČ: 00534935 jako vypůjčitelem na straně druhé, kterým se z předmětu výpůjčky 
vypouští :
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-  pozemky p.č. 2656/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 4.718 m2, p.č. 2656/3, zast. plocha a nádvoří, 
o výměře 881 m2, p.č. 2657/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 263 m2, části  pozemku p.č. 2656/1, 
ost. plocha, o výměře 5.580 m2 ( tenisový areál); 

-  pozemky p.č. 4743/2, ost. plocha, o výměře 11 m2, p.č. 4784/5, ost. plocha, o výměře 420 m2, p.č. 
4753/2, ost. plocha, o výměře 418 m2, p.č. 4753/3, ost. plocha, o výměře 6 m2, p.č. 5010/2, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 61 m2, p.č. 5011, ost. plocha, o výměře 599 m2 (loděnice);

-  pozemek  p.č. 4325/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 629 m2 (kuželna).

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2014

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  
- pozemků p.č. 2656/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 4.718 m2, p.č. 2656/3, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 881 m2, p.č. 2657/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 263 m2, části  
pozemku p.č. 2656/1, ost. plocha, o výměře 5.580 m2 ( tenisový areál), mezi statutárním 
městem Přerovem jako půjčitelem a TJ Spartak Přerov, se sídlem Přerov, Bezručova 4, Přerov, 
IČ: 00534935 jako vypůjčitelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 7.12.2029 s 
výpovědní lhůtou 12 měsíců. Účelem výpůjčky nemovitostí je jejich využití pro zabezpečení 
sportovní činnosti vypůjčitele.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2014

3. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  
- pozemků p.č. 4743/2, ost. plocha, o výměře 11 m2, p.č. 4784/5, ost. plocha, o výměře 420 
m2, p.č. 4753/2, ost. plocha, o výměře 418 m2, p.č. 4753/3, ost. plocha, o výměře 6 m2, p.č. 
5010/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 61 m2, p.č. 5011, ost. plocha, o výměře 599 m2 ( areál 
loděnice), mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a TJ Spartak Přerov, se sídlem 
Přerov, Bezručova 4, Přerov, IČ: 00534935 jako vypůjčitelem. Smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou do 7.12.2029 s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Účelem výpůjčky nemovitostí je 
jejich využití pro zabezpečení sportovní činnosti vypůjčitele.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2014

4. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  
- pozemku p.č. 4325/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 629 m2 (kuželna),  mezi statutárním 
městem Přerovem jako půjčitelem a TJ Spartak Přerov, se sídlem Přerov, Bezručova 4, Přerov, 
IČ: 00534935 jako vypůjčitelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 7.12.2029 s 
výpovědní lhůtou 12 měsíců. Účelem výpůjčky nemovitostí je jejich využití pro zabezpečení 
sportovní činnosti vypůjčitele.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2014

3915/101/6/2014 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, a 
s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
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pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy –
podzemního kabelového vedení NN k  tíži pozemku p.č. 1046, v k.ú. Dluhonice, v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 299-434/2013, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.

       Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost mezi statutárním městem Přerovem, jako 
povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene bude uzavřena na dobu 
neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 101-1331/2014, ve výši  5.820 - Kč, navýšenou 
o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2014

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NNk a 
s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy –
podzemního kabelové vedení NNk k  tíži pozemku p.č. 5092, 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 - služebnosti 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: 31.12.2014

3. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení VN 22 
kV a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a 
jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy –
podzemního kabelového vedení VN 22 kV k  tíži pozemků p.č. 4973/14, p.č. 6034/6, oba 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.
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        Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím
povinným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné a 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: 31.12.2014

4. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu plynárenského 
zařízení  a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti  strpět a umožnit oprávněnému
a jím pověřeným osobám přístup  a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek k tíži pozemků p.č. 5024/4, p.č. 2680/1, p.č. 2680/20, p.č. 2680/21, p.č. 
2680/96, p.č. 2657/2, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se 
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567.

        Věcné břemeno - služebnost bude 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, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti.
        Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva             o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako 
budoucím  povinným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako budoucím oprávněným z věcného břemene –
služebnosti na straně druhé. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena  nejpozději do 60-ti dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
kolaudační souhlas k plynárenskému zařízení, prokazatelně doručí budoucímu povinnému 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – služebnosti jdou 
za budoucím oprávněným.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.12.2014

5. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, 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. 695 v k.ú. 
Čekyně, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly, IČ 24729035.
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        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: 31.12.2014

3916/101/6/2014 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 mění část svého usnesení č. 3678/96/6/2014 ze dne 6.8.2014, 
kterým souhlasila 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:

- u 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, 

- u 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, 

a to tak, že nové znění  usnesení u místnosti č. 104 je:

"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.  č. 104 o 
výměře 11,80 m2 do podnájmu Jozefu Weinlichovi, místem podnikání  Přerov II - Předmostí, Dr. 
Milady Horákové 25/11, IČ 10640754, když nájemcem prostor je společnost Slovenská autobusová 
doprava Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, IČ 
36249840.  Účelem podnájmu je využití   pro výrobu klíčů, autoklíčů, prodeji zámků, visacích zámků, 
lankových zámků, bezpečnostních schránek, dveřního kování, dopisních schránek, trezorů, deštníků, 
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doplňků ke klíčařskému sortimentu a nožířských produktů, k opravám deštníků, obuvi, kožené 
galanterie a k broušení nástrojů."

3917/101/6/2014 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 
–  notebooků DELL LATITUDE E 5510 a E 6510

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 3864/100/6/2014 ze dne 30.9.2014, kterým 
schválila úplatné převody movitých věcí - notebooků Dell Latitude E 5510 a E 6510 do vlastnictví 
současným zastupitelům, a to tak, že se z usnesení vypouští podmínka, že úplatné převody, které byly 
uvedeny v bodech 2-26, budou realizovány za podmínky, že Zastupitelstvo města Přerova schválí 
rozpočtové opatření dle bodu 27. návrhu na usnesení předlohy.

3918/101/6/2014 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - sbírkové 
předměty uvedené v příloze umístěné ve Slavnostní zámecké síni a předsálí Zámku Přerov mezi 
příspěvkovou organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I - Město, Horní náměstí 
7, IČ 00097969, jako půjčitelem a statutárním městem Přerovem, jako vypůjčitelem.  Smlouva            
o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, od 1.1.2015 do 31.12.2015. Účelem výpůjčky bude využití 
movitých věcí za účelem výstavním v Slavnostní zámecké síni a v předsálí přerovského zámku.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2014

3919/101/6/2014 Řešení situace nájemnice E. K. , bytem Přerov

Rada města Přerova po projednání se neusnesla schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 (1+1), 
o ploše 41,45 m2 v domě č. p. 804, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 
4039, v k.ú. Přerov, Na Hrázi, č. o. 34 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s paní E.K., za 
nájemné ve výši 2 042,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty, na dobu určitou do 30.4.2015 s možností prodloužení za podmínky 
postupného splácení dluhu vůči Statutárnímu městu Přerov.  Při přidělení bytu nebude požadována 
úhrada jistoty (kauce). Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3920/101/7/2014 Přehled akcí škol, školských zařízení a městské knihovny v období 
říjen – prosinec 2014

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí přehled akcí pro veřejnost, které se uskuteční ve 
školách, školských zařízeních a městské knihovně v období říjen – prosinec 2014. Přehled akcí je 
přílohou důvodové zprávy.

3921/101/7/2014 Přijetí nepeněžitého daru a peněžitého daru účelově určeného 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru a peněžitého daru účelově 
určeného do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy 
č. 1 a č. 2 důvodové zprávy, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.10.2014
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3922/101/8/2014 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 32 (1+1), o ploše 25,71m2     
v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k.ú. Přerov, Jižní  čtvrť I, č. o. 25 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s paní M. L., za nájemné ve výši 912,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty
dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 5. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 18, (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. 2) s panem R. K., za nájemné ve výši 1 040,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 5. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (3+1), o ploše 60,96 m2, v domě č. p. 457, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3067/4, v k. ú. Přerov, 
Šrobárova, č. o. 9 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem R. Č., za  nájemné ve 
výši 3 001,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy    č. 3, na dobu určitou do 31. 5. 2015 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2014

3923/101/8/2014 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 (1+1), o ploše 
43,08 m2, v domě č. p. 804, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4039, v k. 
ú. Přerov, Na Hrázi, č. o. 34 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní Ž.K., za  nájemné ve 
výši 2 120,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 5. 2015 s možností prodloužení, za 
podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.11.2014

3924/101/9/2014 Zrušení pracovních skupin zřízených radou

Rada města Přerova po projednání ruší hlavní inventarizační komisi,  pracovní skupinu - půjčky          
z fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, pracovní skupinu pro „Dlouhodobý plán 
rekonstrukce dětských hřišť v Přerově“, pracovní skupinu pro koordinaci projektu Předmostím až do 
pravěku, pracovní skupinu pro koordinaci Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově, 
pracovní skupinu pro transformaci p.o. DSMP, pracovní skupinu pro realizaci revitalizace městského 
hřbitova v Přerově, pracovní skupinu pro "Regeneraci a revitalizaci nám. T.G.M. v Přerově", Redakční 
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radu webových stránek města, stálou pracovní skupinu pro řešení problematiky bydlení v domech s 
pečovatelskou službou při Odboru sociálních služeb a zdravotnictví, koordinační skupinu, manažera 
prevence kriminality a pracovní skupinu prevence kriminality, pracovní skupinu na řešení záměru 
zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení cyklostezky Velká 
Dlážka – Hranická, pracovní skupinu cyklistické dopravy, pracovní skupinu k přípravě návrhu 
konečného řešení prezentace archeologických nálezů v předpolí Tyršova mostu, pracovní skupinu pro 
problematiku jednotného vizuálního stylu, pracovní skupinu pro navýšení kapacity domova pro 
seniory v Přerově, pracovní skupina pro přípravu místního referenda k otázce týkající se výstavby 
zařízení na energetické využívání odpadů, pracovní skupinu pro zpracování návrhu na zřízení čestných 
hrobů v péči města, pracovní skupinu pro změnu nařízení statutárního města Přerova č. 2/2012 - tržní 
řád a přemístění tržních stánků od OD PRIOR, pracovní skupinu pro "Návrh plánu oprav místních 
komunikací  a pro dopravu v klidu" a odvolává z funkce předsedy, členy a organizační pracovníky 
těchto pracovních skupin, to vše s účinností od 23. 10. 2014.

3925/101/9/2014 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací, zřízených 
statutárním městem Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje s účinností od 01. 11. 2014 úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelům 
příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerovem, dle schváleného nařízení 
vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu dle 
přílohy č. 1 a č. 3 důvodové zprávy,

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

Termín: 30.11.2014

2. schvaluje s účinností od 01. 12. 2014 přiznání osobního příplatku paní Věře Cimbálníkové, 
ředitelce Mateřské školy Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace v rozsahu dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.11.2014

3926/101/9/2014 Pronájem optických vláken k MDKS

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 
26.1.2011 mezi společností Nej TV a.s., IČ 28128338, se sídlem Francouzská 75/4, Praha 2, jako 
pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem nenasvícených optických 
vláken za účelem propojení kamer Městského kamerového a monitorovacího systému, kterým bude 
rozšířen předmět nájmu o optické vlákno mezi náměstím T.G.Masaryka 80/1 a Husova 691/16 a 
náměstím T.G.Masaryka 80/1 a Dr. Milady Horákové 422/12.

3927/101/9/2014 Pamětní deska

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 3767/97/9/2014 ze dne  25.8. 2014,

2. ukládá realizovat na pilíři Tyršova mostu pamětní desku s textem:

MOST BYL POSTAVEN STATUTÁRNÍM MĚSTEM
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PŘEROVEM V LETECH 2010 - 2012
     OTEVŘEN 8. KVĚTNA 2012

V Přerově dne 23. 10. 2014

Ing. Jiří Lajtoch
        primátor města Přerova

   Michal Zácha
náměstek primátora města Přerova


