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USNESENÍ ze 77.  schůze Rady města Přerova konané dne 2.12.2009 

 

3076/77/1/2009 Program 77. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 77. schůze Rady města Přerova konané dne 2. prosince 2009 

 

2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

3077/77/2/2009 Zápis z kontroly  

Rada města Přerova po projednání:  

 

1. bere na vědomí zápis z kontroly usnesení Rady města Přerova č. 2427/61/5/2009 ze dne     

13. 5. 2009 prováděné kontrolní skupinou Kontrolního výboru   

 

2. pověřuje primátora Ing. Jiřího Lajtocha podpisem tohoto zápisu za kontrolovaný subjekt. 

 

 

3078/77/2/2009 Informace z komisí a osadních výborů v místních částech 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace z komisí pro místní část Dluhonice, 

Henčlov, Předmostí, Újezdec a osadní výbor Kozlovice, Popovice, Žeravice. 

 

 

3079/77/3/2009 Projekt sociální asistence - uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dotaci 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.5 ke Smlouvě o poskytnutí finanční 

podpory na akci "Sociální asistence" v rámci grantového schématu Olomouckého kraje při Společném 

regionálním operačním programu, dle důvodové zprávy. 

 

 

3080/77/3/2009 Zpráva o dotacích poskytnutých z Programu podpory výstavby 

technické infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o dotacích poskytnutých v roce 2009           

z Programu podpory výstavby technické infrastruktury s výhledem do roku 2010. 

 

 

3081/77/3/2009 Nové zastropení a přestřešení podchodu pod Tř. 17. listopadu                

v Přerově – schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výzvu k podání nabídky  na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných                 

k úplnému předání a dokončení stavby nového zastropení a přestřešení podchodu pod Tř.         
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17. listopadu v Přerově v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou malého rozsahu 

 

2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 

  

       Obchodní společnost, dodavatel   IČ 

1. ZJS Zavadil Jaroslav, Přerov   488 24 372 

2. PROFISTAV Přerov a.s.   253 95 653 

3. PSS Přerovská stavební a.s.   277 69 585 

4. BP-STAV s.r.o. Přerov    253 86 972 

5. TUZAMO spol. s r.o. Přerov   253 85 399 

6.     B &  M  Prosenice 

 

 

3082/77/3/2009 Autobusové nádraží Přerov – schválení jednacího řízení bez 

uveřejnění II.  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci dodatečných stavebních prací, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách  a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídatelných okolností v souladu s ustanovením § 23 odst. (7) písm. a) zákona                

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) jednacím řízením bez uveřejnění 

 

2. schvaluje souladu s ustanovením § 34 zákona výzvu k jednání v jednacím řízení bez 

uveřejnění 

 

3. schvaluje vyzvaného zájemce, dodavatele Sdružení – Autobusové nádraží  Přerov, sestávajíc 

se z členů SATES MORAVA spol. s r.o. IČ 607 75 530  a PSS Přerovská stavební a.s.           

IČ 277 69 585. 

 

4. ustanovuje komisi pověřenou jednáním s dodavatelem v rámci jednacího řízení bez 

uveřejnění.  Složení komise:  

 - členové investiční komise 

a pracovníky investičního oddělení OR MMPr pro otevření obálky s konečnou nabídkou. 

 

 

3083/77/3/2009 Komunikace U Stadionu, Žeravice – schválení úpravy termínu plnění 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem 

Přerov a společností  STRABAG a.s., Na Bělidle 189/21, 150 00  Praha 5, IČ 60838744 na realizaci 

veškerých prací a dodávek nutných k úplnému dokončení a předání stavby komunikace U Stadionu, 

Žeravice, Přerov s novým termínem plnění a to od 1.3.2010 do 15.4.2010. Ostatní ujednání smlouvy 

zůstávají neměnné. 

 

 

3084/77/3/2009 Plavecký areál a technologie v Přerově - pověření 

Rada města Přerova po projednání pověřuje společnost Teplo Přerov a.s. Blahoslavova 1499/7,       

750 02 Přerov komplexním zajištěním zadávacího řízení pro výběr zhotovitele předmětné veřejné 

zakázky dle ustanovení Vnitřního předpisu č.18/07. 
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3085/77/4/2009 Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova č...../2009,           

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku statutárního města Přerova č...../2009, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

 

3086/77/4/2009 Rozpočtové opatření č. 18 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 

 

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

přílohy č. 2 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3. 

 

 

3087/77/4/2009 Rozpočtové opatření č. 18 – dodatek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

Příjmová část v tis. Kč 

 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  4122 11  Neinvestiční přijaté transfery 

 od krajů 

2 292,5 + 398,0 2 690,5 

 

Výdajová část v tis. Kč 

 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

     Komunální služby a územní rozvoj 

 j. n. (komunální služby) 

85 127,7 + 398,0 85 525,7 

 

 

 

3088/77/4/2009 Prominutí pohledávky za panem T.Š. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

prominutí pohledávky za panem T.Š., v celkové výši 2 082 829,53 Kč, z toho jistina činí 615 000,00 

Kč a úroky z prodlení  1 467 829,53 Kč ke dni 2.12.2009 z důvodu nemajetnosti. 
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3089/77/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - Věra Lakomá, HIT CHEERLEADERS 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

poskytnutí dotace ve výši 6.000,--Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Věra Lakomá - Agentura HIT, Seifertova 12, 750 02  Přerov,                   

IČ 65144465, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na celostátní soutěži SPIRIT CHEER 

CUP 2009, která  se konala dne 14. listopadu 2009 v Praze. 

 

 

3090/77/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - TJ Union 

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      

TJ Union Lověšice, se sídlem Přerov III-Lověšice, U sokolovny 226, PSČ 750 02,                  

IČ 44889062, zastoupenému předsedou Zdeňkou Rozkošnou  na částečnou úhradu nákladů 

spojených s temperováním kulturního domu v Lověšicích v zimním období v roce 2009, 

 

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

závazného ukazatele: 

 

Příjmová část v tis. Kč 

 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  1333 4  Poplatky za uložení odpadů 1 195,0 + 10,0 1 205,0 

 

 

Výdajová část v tis. Kč 

 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3419 1  Ostatní tělovýchovná činnost 30,0 + 10,0 40,0 

 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

 

Výdajová část v tis. Kč 

 

ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 39 670,6 * + 10,0 39 680,6 

 

 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
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3091/77/5/2009 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2010 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. stanovuje podle § 102 odst. 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců statutárního města Přerova, kteří budou 

zařazeni do Magistrátu města Přerova v roce 2010 na 332,7, 

 

2. stanovuje ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků 

vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých 

dalších orgánech a organizacích objem prostředků na platy právnickým osobám zřízeným 

městem pro rok 2010 v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě (příloha č. 1) a to včetně náhrad 

platů za 4. - 14. den pracovní neschopnosti zaměstnanců, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města 

Přerova na rok 2010: 

 

 příjmy celkem      1 055 909 700,- Kč 

 výdaje celkem      1 055 909 700,- Kč 

 z toho financování          46 372 000,- Kč, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit celkový počet zaměstnanců 

statutárního města Přerova, kteří budou zařazeni do Městské policie na 51, 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 

Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní 

pohotovost v rozpočtových a některých dalších orgánech a organizacích, pro kalendářní rok 

2010 objem prostředků na platy zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným            

do Magistrátu města Přerova ve výši 110 513 000,- Kč a zaměstnancům statutárního města 

Přerova zařazeným do Městské policie Přerov ve výši 17 908 000,- Kč, a to včetně náhrad 

platů za 4. - 14. den pracovní neschopnosti zaměstnanců, 

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtový výhled do roku 2012 

uvedený v příloze č. 2, 

 

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou 

příspěvky na provoz příspěvkových organizací a další výdaje specifikované v příloze č. 3, 

 

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí, že transfery ze státního 

rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a na výplatu sociálních dávek jsou 

zapracovány do rozpočtu na rok 2010 v předpokládané výši a zařazeny na příjmovou položku 

2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení závazných ukazatelů ze schváleného státního 

rozpočtu na rok 2010 bude rozpočet upraven formou rozpočtového opatření, 

 

9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit tuto výjimku ze „Zásad pro 

poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty (EVVO)“ z 16. 4. 2007: „Pro rok 2010 se pro poskytování dotací na podporu aktivit v 

oblasti EVVO na území města vyčleňuje částka 150 000 Kč“, 

 

10. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit tuto výjimku ze „Zásad pro 

poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města 

Přerova“ z 19. 10. 2005: „Pro rok 2010 se pro poskytování dotací na obnovu exteriéru 

památkově významných staveb na území města vyčleňuje částka 150 000 Kč“, 
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11.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5 000 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

HC ZUBR PŘEROV, IČ: 70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 5. 

Dotace se poskytuje: 

a) v částce 3 828 000,- Kč  

na úhradu užívání ledové plochy Zimního stadionu v  Přerově včetně nákladů 

spojených s užíváním této ledové plochy v roce 2010 dle následujícího: 

1 760 hodin pro období 01 - 03/2010 a 08 - 12/2010, 1 hodina/2 175,- Kč vč. DPH, při 

počtu minimálně 1 640 hodin v období 01 - 03/2010 a 08 - 12/2010 pro skupiny 

uživatelů mládež, dorost, junioři, 

b) v částce 129 468,- Kč  

na úhradu nájemného nebytových prostor zimního stadionu v Přerově – kanceláře (bez 

vybavení), trenérské místnosti (bez vybavení), šaten a příslušného sociálního zařízení 

(včetně vybavení) a prostor V.I.P. (včetně vybavení), bez nákladů spojených 

s užíváním těchto prostor, v roce 2010 dle následujícího: 
nájemné kanceláře za 1 kalendářní měsíc ve výši 168,- Kč 
nájemné trenérské místnosti za 1 kalendářní měsíc ve výši 350,- Kč 
nájemné šaten a sociálního zařízení za 1 kalendářní měsíc ve výši 7 448,- Kč 
nájemné movitých věcí umístěných v šatnách a sociálním zařízení za 1 kalendářní 

měsíc ve výši 716,- Kč vč. DPH 
nájemné prostor V.I.P. za 1 kalendářní měsíc ve výši 1 540,- Kč 
nájemné movitých věcí ve V.I.P. za 1 kalendářní měsíc ve výši 567,- Kč vč. DPH 

c) v částce 1 042 532,- Kč na sportovní činnost v roce 2010, 

 

12. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci podpory fotbalu v Přerově 

poskytnutí dotace ve výši 160 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

Statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152,         

se sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní činnost a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 

62/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova v roce 2010, 

 

13. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci podpory fotbalu v Přerově 

poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

Statutárním městem Přerov a subjektem FK Viktorie Přerov, IČ: 42866758, se sídlem 

Přerov, Alšova 2, stadión SK, na sportovní činnost a provoz dvou fotbalových hřišť na parcele 

p.č. 5307/2, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 

5307/105 a 5307/334, vše v k.ú. Přerov v roce 2010, 

 

14. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci podpory fotbalu v Přerově 

poskytnutí dotace ve výši 710 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

Statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Přerov o.s., IČ: 66743338, se sídlem Přerov, 

Sokolská 28, na sportovní činnost v roce 2010, 

 

15. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci podpory fotbalu v Přerově 

poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně,                    

IČ: 47998750, se sídlem Přerov - Čekyně, na sportovní činnost fotbalového oddílu a provoz 

fotbalového hřiště na parcele p.č. 247, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez 

č.p./č.e. na parcele p.č. 248/2, vše v k.ú. Čekyně v roce 2010, 

 

16. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci podpory fotbalu v Přerově 

poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov - 

Předmostí, IČ: 00535575, se sídlem Přerov - Předmostí, Hranická 157, na sportovní činnost 
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oddílu příjemce - Klubu mládežnické kopané a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 

216/9, tribuny, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele 

p.č.st. 540, vše v k.ú. Předmostí v roce 2010. 

V případě tribuny, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na p.č.st. 

540 v k.ú. Předmostí se výše uvedená dotace poskytuje pouze na náklady na teplo, teplou 

vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, 

spojené s užíváním této tribuny, šaten a sociálního zařízení, 

 

17. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci podpory fotbalu v Přerově 

poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec,                   

IČ: 60782129, se sídlem Přerov - Újezdec, na sportovní činnost fotbalového oddílu a provoz 

fotbalového hřiště na parcele p.č. 95, celotravnaté tréninkové plochy na parcele p.č. 96, 97, 

102 a 103, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti č.p. 314 na parcele p.č. 94, vše 

v k.ú. Újezdec u Přerova v roce 2010, 

 

18. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci podpory fotbalu v Přerově 

poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

Statutárním městem Přerov a subjektem TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION 

LOVĚŠICE, IČ: 44889062, se sídlem Přerov - Lověšice, na sportovní činnost fotbalového 

oddílu a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 428/2, šaten a sociálního zařízení                  

v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 345, vše v k.ú. Lověšice u Přerova         

v roce 2010, 

 

19. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Přerovský volejbalový klub, IČ: 26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na sportovní 

činnost v roce 2010, 

 

20. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 600 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Tenisový klub Precolor Přerov, IČ: 14617200, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na sportovní 

činnost v roce 2010, 

 

21. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 500 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2,                 

na sportovní činnost oddílu házené v roce 2010, 

 

22. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 250 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov - Předmostí, IČ: 00535575, se sídlem Přerov 

- Předmostí, Hranická 157, na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e.         

na parcele p.č.st. 167/2 a 259/2 v k.ú. Předmostí v roce 2010.  

Uvedená dotace se poskytuje pouze na náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, 

plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s užíváním haly          

v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 167/2 a 259/2 v k.ú. Předmostí v roce 

2010, 

 

23. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 270 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na provoz sportovní 

haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 5307/209 a 5307/227 a haly stolního 

tenisu v občanské vybavenosti č.p. 584 na parcele p.č. 5307/101 a 5307/441, vše v k.ú. Přerov 

v roce 2010, 
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24. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 170 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na provoz 

sokolovny v občanské vybavenosti č.p. 566 na parcele p.č. 4338 v k.ú. Přerov v roce 2010, 

 

25. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se sídlem Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, 

na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti č.p. 214 na parcele p.č. 165 v k.ú. Žeravice   

v roce 2010, 

 

26. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 300 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na provoz: 

• kuželny v občanské vybavenosti č.p. 626 na parcele p.č. 4325/2, 4325/3 a 4325/4 v k.ú. Přerov 

v roce 2010, 

• loděnice v občanské vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 2010, 

• atletického oválu včetně sektorů technických disciplín na parcele p.č. 6724/1, 4306/10, 

4306/11 a 4306/12 v k.ú. Přerov v roce 2010, 

• fotbalového hřiště s umělou trávou na parcele p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov v roce 2010, 

• dvou sportovních hal v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 2656/2 a 2656/3        

v k.ú. Přerov v roce 2010. 

V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, se dotace poskytuje pouze            

na náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, 

srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s užíváním těchto sportovišť v roce 2010, 

 

27. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43,     

na provoz tratě v areálu Přerovské rokle na parcele p.č. 426/8, 426/9, 426/14, 426/16, 426/18, 

577, p.č.st. 823, p.č.st. 824, objektu č.e. 140 na parcele p.č.st. 823 a objektu č.e. 141 na parcele 

p.č.st. 824, vše v k.ú. Předmostí v roce 2010, 

 

28. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 150 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Tenisový klub Precolor Přerov, IČ: 14617200, se sídlem Přerov, U Tenisu 16, na náklady 

spojené s pořádáním akce „Zlatý kanár 2010“, 

 

29. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 81 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Nadační fond GENÁČEK, IČ: 25870777, se sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1, na náklady 

spojené s pořádáním akce MOSTY 2010, 

 

30. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ: 27803201, se sídlem Přerov, Blahoslavova 2, na náklady 

spojené s reciproční návštěvou občanů Přerova ve městě Cuijk (Holandsko) v roce 2010, 

 

31. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Folklorní soubor Haná Přerov, IČ: 67338500, se sídlem Přerov, U Bečvy 1, na náklady 

spojené s pořádáním folklorního festivalu V zámku a podzámčí 2010, 
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32. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 3 032 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

IMIT s.r.o., IČ: 62360540, se sídlem Přerov, Komenského 1035/4, na částečnou úhradu 

nákladů souvisejících s pořádáním veřejných kulturních vystoupení a představení v Městském 

domě pro obyvatele města uskutečněné v roce 2010, 

 

33. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 900 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Nadační fond Přerovského jazzového festivalu, IČ: 49558005, se sídlem Přerov, 

Kratochvílova 1, na organizační náklady spojené s uskutečněním XXVI. Československého 

jazzového festivalu v roce 2010, 

 

34. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

DUHA klub Dlažka, IČ: 67338810, se sídlem Přerov, Palackého 1, na náklady spojené             

s projektem pro neorganizované děti a mládež Skok Duha Klub Dlažka v roce 2010, 

 

35. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Římskokatolická farnost Penčice, IČ: 45180181, se sídlem Přerov XIII-Penčice 1,               

na náklady spojené s uskutečněním Hodových slavností v Penčicích v roce 2010, 

 

36. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 190 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Armáda spásy v České republice, IČ: 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23,    

na činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a na sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením ve městě Přerově v roce 2010, 

 

37. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Centrum setkávání, o. s., IČ: 49558200, se sídlem Přerov, Kosmákova 46-48, na provoz 

organizace v roce 2010, 

 

38. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 790 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Český červený kříž, Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ: 49558561, se sídlem Přerov,             

U Bečvy 1, na pokrytí zdravotně výchovné, sociální a humanitární činnosti a na pokrytí 

provozních nákladů provozovaných objektů v roce 2010, 

 

39. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 150 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

KAPPA-HELP, IČ: 66743192, se sídlem Přerov, nám. Přerovského povstání 1, na činnost 

kontaktního a krizového centra, na terénní programy a na činnost nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež Klubu Metro v roce 2010, 

 

40. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 520 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem Přerov, 9. května 82, na zajištění provozu 

charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, občanské poradny, klubu setkávání seniorů 

SPOLU, romského komunitního centra, chráněné dílny sv. Terezičky v roce 2010, 

 

41. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 110 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Sdružení MOST K ŽIVOTU, IČ: 67338763, se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4,             
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na provoz chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitaci formou 

podporovaného zaměstnávání a na integrovanou zájmovou činnost v roce 2010, 

 

42. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 260 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Přerov, IČ: 47184418, se sídlem 

Přerov, Kratochvílova 35, na provoz organizace a na sociálně aktivizační služby pro seniory    

a osoby se zdravotním postižením v roce 2010, 

 

43. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 160 000,- 

Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 

Jsme tady, o.s., IČ: 28553187, se sídlem Přerov, Sokolská 2781/2, na provozní a mzdové 

náklady organizace v roce 2010, 

body č. 11. – 43. jsou zpracovány dle přiložených zásad dotačního programu I - Přímé podpory pro 

rok 2010 (viz CD). 

 

 

3092/77/6/2009 Stížnost na ředitelku Školní jídelny Přerov, Želatovská 8 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh odpovědi paní Janě Vysloužilové ve věci jednání    

a postupu ředitelky Školní jídelny Přerov, Želatovská 8 při plnění a skončení dohody o pracovní 

činnosti jmenované dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

3093/77/6/2009 Společný školský obvod základní školy 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:  

 

1. schválit uzavření dohody mezi Statutárním městem Přerov a Obcí Domaželice, IČ: 00845132, 

se sídlem Domaželice č.p. 123, pošta 751 15 Domaželice u Přerova, o vytvoření společného 

školského obvodu základní školy pro plnění povinné školní docházky žáků s trvalým pobytem 

v obci Domaželice. Žáci s trvalým pobytem v obci Domaželice patří do školského obvodu 

Základní školy Přerov, U tenisu 4, Základní školy Přerov, Trávník 27 a Základní školy Přerov, 

Želatovská 8. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.  

 

2. vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3 /2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města 

Přerova č. 2/2005 o školských obvodech spádových základních škol na území města Přerova, 

ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2006. Text Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 je 

přílohou důvodové zprávy. 

 

 

3094/77/6/2009 Areál pohody a sportu o.p.s. – záměr účelové dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 

poskytnutí dotace do výše 3 405 000,- Kč subjektu Areál pohody a sportu o.p.s.,  IČ: 27838111,          

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Komenského 1405/36, na spolufinancování projektu                     

na vybudování lanového centra, dráhy pro kolečkové brusle, pískového víceúčelového hřiště a zázemí 

pro tyto aktivity na parcele p.č. 2638/1, 2656/1, 2639/1 a 2639/2 v k.ú. Přerov v roce 2010.   

 

Záměr poskytnutí dotace je podmíněn poskytnutím finanční podpory jmenované společnosti ve výši               

9 693 000,- Kč z dotačního titulu v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava k témuž 

účelu.    
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3095/77/6/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.3 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská č.o.36, s manželi J. a S. R. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 v domě zvláštního určení - domě                   

s pečovatelskou  službou  č. p. 2190  v Přerově,  U Strhance  č.o.13, s paní  K.N. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu  bytu č. 15 v domě č. p. 2578 v Přerově, 

Želatovská   č. o. 13,  s  paní  P.P. 

 

 

3096/77/6/2009  Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti 

veřejné služby mezi statutárním městem Přerov a Sociálními službami města Přerova, se sídlem 

Přerov, Přerov I - Město, Kabelíkova 14a, IČ 49558854, jako poskytovatel veřejné služby. 

 

 

3097/77/7/2009 Grantový program pro rok 2010 - vyhlášení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  

 

1. vyhlásit Grantový program pro rok 2010 dle přiložených zásad  

 

2. vyzvat žadatele k  předkládání žádostí o finanční podporu dle přiložených zásad Grantového 

programu pro rok 2010. Termín pro podávání žádostí o finanční podporu je do 10. února 2010 

na adresy dle důvodové zprávy. 

 

 

3098/77/8/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

části nebytových prostor v budově bez čp/če, příslušné k části obce 

Přerov I – Město na pozemku p.č. 4293/17 zast. plocha a nádvoří v k.ú. 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. trvá na svém usnesení č. 2910/72/6/2009 ze 72. schůze Rady města Přerova konané dne         

7. 10. 2009, kterým schválila záměr statutárního města Přerova - nájem části nebytových 

prostor o celkové výměře 99,24 m2 v budově bez čp/če, příslušné k části obce Přerov I - Město 

na pozemku p.č. 4293/17 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Sokolská 26). 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části nebytových prostor o celkové výměře 

99,24 m2 v budově bez čp/če, příslušné k části obce Přerov I - Město na pozemku p.č. 4293/17 

zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Sokolská 26) mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a panem Z.B., jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Výše nájemného bude činit 9.924,-Kč ročně (tj. 100,- 

Kč/m2/rok). Účelem nájmu je využívání nebytových prostor pro trénování taneční skupiny. 
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3099/77/8/2009 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 

věcí z vlastnictví statutárního města Přerova a z vlastnictví 

Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova: 

bezúplatný převod nemovitostí - objektu k bydlení č.p. 800, příslušného k části obce Přerov I - 

Město,  na pozemku p.č. 1251 (Gymnázium Jakuba Škody) a pozemku p.č. 1251 zastavěná  

plocha a nádvoří o výměře 2 349 m2. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova: 

bezúplatné nabytí nemovitostí - objektu k bydlení č.p. 406, příslušného k části obce Přerov I - 

Město, na pozemku p.č. 731 (budova dílen Střední školy elektrotechnické, Lipník nad 

Bečvou) a pozemků p.č. 731 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 416 m2 a p.č. 732 ostatní 

plocha o výměře 877 m2, vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 

Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, IČ: 60609460 - Střední školy elektrotechnické, 

se sídlem Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114, IČ: 00845370 (správa nemovitostí ve vlastnictví 

kraje) do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

3100/77/8/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 698 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 

nemovitých věcí - části  pozemku p.č. 698 orná půda o výměře cca 3.000 m2  v k.ú. Kozlovice             

u Přerova. 

 

 

3101/77/8/2009 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

z majetku  statutárního města Přerova pozemků p.č. 1252/3, p.č. 

1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 1252/8  v k.ú.Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 1252/3, p.č. 1252/4, p.č. 

1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 1252/8 , vše zast. plocha a nádvoří, každá o výměře 17 m2, vše  v k.ú. Přerov. 

 

 

3102/77/8/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí 

do majetku statutárního města  Přerova -  pozemku  p.č. 4549   v  k.ú. 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  

pozemku  p.č. 4549 ostatní plocha o výměře 24 m2   v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky -  

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2,       

IČ 59797111, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

3103/77/8/2009 Záměr statutárního města Přerova nájem nemovitých věcí v majetku  

statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 356   a p.č. 357 v k.ú. 

Přerov 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem pozemku p.č. 

356  zast. pl. zbořeniště o výměře 56 m2 a pozemku p.č. 357 zast. pl. zbořeniště o výměře 72 m2 vše      

v k.ú. Přerov. 

 

 

3104/77/8/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 681                      

v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 

pozemku p.č. 681 zahrada o výměře 1157 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

 

3105/77/8/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   

z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 676, p.č. 678, 

p.č. 679, p.č. 680, p.č. 790, p.č. 791 a 792  vše  v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání:  

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod pozemku p.č. 676 zahrada o výměře 371 m2, p.č. 678 zahrada o výměře       

1105 m2, p.č. 679 ost.pl. o výměře 422 m2, p.č. 680 ovocný sad o výměře 2909 m2, p.č. 790 

orná půda o výměře 412 m2, p.č. 791 orná půda o výměře 488 m2 a p.č. 792 ost.pl. o výměře 

398 m2 vše v  k.ú. Čekyně 

 

2. ukládá odboru rozvoje zpracovat studii zástavby uvedených pozemků rodinnými domy. 

 

 

3106/77/8/2009 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 197 v k.ú. Penčice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod části pozemku p.č.197 ost.pl. v k.ú.Penčice, dle geometrického plánu č. 178-108/2009 

pozemek označený novým parcelním číslem 197/2 ost.pl. o výměře 681 m2, z majetku statutárního 

města Přerova, do vlastnictví pana Ing. O.M., za kupní cenu 166.850, t.j. 245,- Kč/m2 - cena v místě a 

čase obvyklá. 

 

3107/77/8/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města  

Přerov – budovy č.p. 3042 jiné stavby, příslušné k části obce Přerov I – 

Město, postavené na pozemku p.č. 6774/4 a pozemku p.č. 6774/4 vše      

v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení na úplatný převod budovy bez čp/če jiné stavby, příslušné k části obce 

Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 6774/4 a pozemku p.č. 6774/4, zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 215 m2 vše v k.ú. Přerov. 

Vyhlášení výběrového řízení bylo schváleno na 69. schůzi Rady města Přerova konané dne     

2. 9. 2009 usnesením č. 2796/69/6/2009. 

 

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

ve vlastnictví statutárního města Přerova - budovy č.p. 3042 jiné stavby, příslušné k části obce 
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Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 6774/4 a pozemku p.č. 6774/4, zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 215 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova,              

do vlastnictví společnosti Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnost´, se 

sídlem: Nitrianska 5, 917 02 Trnava, Slovenská republika, IČ: 36249840, za kupní cenu         

ve výši 3.155.000,- Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

 

 

3108/77/8/2009 Úplatný a bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku  

statutárního města Přerova –  části  pozemků  v k.ú. Přerov pod 

stavbou cyklostezky  na ul. Želátovská 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 

5207/39 ost. pl. o výměře  cca 90 m2 v k.ú. Přerov  z vlastnictví spol. ALIMENTARE a.s., Tř. 

gen. Janouška 2854/2 Přerov I-Město, IČ: 60792817, do vlastnictví statutárního města Přerova 

za cenu  614,11 Kč/m2  (dle znaleckého posudku  č. 167/09  pana Jiřího Pazdery).   

Nejprve bude mezi spol. ALIMENTARE a.s. a statutárním městem Přerovem uzavřena 

smlouva o budoucí smlouvě  kupní. Kupní smlouva bude uzavřena  nejpozději do 90-ti dnů 

ode dne doručení výzvy  k uzavření  kupní smlouvy  budoucím prodávajícím budoucímu 

kupujícímu,  po vyhotovení geometrického plánu  na zaměření převáděné části pozemku  

dotčené stavbou cyklostezky. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  pozemku p.č. 

5307/448 ostatní plocha o výměře 172 m2  v k.ú. Přerov  z vlastnictví Jiřího Slámy,bytem ul. 

9. května 1812, Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova, za celkovou částku            

105 626,92 Kč ( tj 614,11- Kč/m2 dle znaleckého posudku  č. 167/09  pana Jiřího Pazdery). 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  bezúplatný  převod  části pozemku 

p.č. 6863 ostatní plocha o výměře  cca 1000 m2 v k.ú. Přerov,  z vlastnictví   Olomouckého   

kraje,  se sídlem Jeremenkova 1191/40a  Olomouc, IČ60609460,  do vlastnictví statutárního 

města  Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. Darovací 

smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku, ode dne kdy budou splněny  podmínky, 

které vyžadují právní přepisy pro užívání dokončené stavby "Cyklostezka Želatovská - 

Přerov". Budoucí obdarovaný se zavazuje, že do 3 měsíců ode dne, kdy budou splněn 

požadavky pro užívání dokončené stavby "Cyklostezka Želatovská - Přerov" stanovené 

právními předpisy , vyzve písemně budoucího dárce k uzavření darovací smlouvy. Nabyvatel 

uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu    

na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

 

3109/77/8/2009 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  

Přerova -  pozemku  p.č. 313/3  v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  bezúplatný 

převod  pozemku  p.č. 313/3 ostatní plocha o výměře 1935 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví 

České republiky -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42 , Praha 2,  IČ 59797111, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

3110/77/8/2009 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  

Přerova -  pozemku  p.č. 4947 v  k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 

převod   pozemku  p.č. 4947 ostatní plocha ostatní komunikace  o výměře 4365 m2   v k.ú. Přerov,        

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2,  IČ 59797111, do vlastnictví statutárního města Přerova                   

za následujících podmínek: 

 

1. Nabyvatel se zavazuje o pozemek p.č. 4947 ostatní plocha ostatní komunikace  v katastrálním  

území Přerov řádně pečovat, užívat ji k účelům veřejně přístupné komunikace, veřejného 

parkování a veřejné zeleně v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména  ji nevyužívat                

ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude  k takovým účelům  

pronajímat, současně prohlašuje, že předmětnou nemovitost  nepřevede třetí osobě, a to vše    

po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.   

 

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoliv z povinností dle předchozího odstavce, dohodly 

se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost  měla ke dni  účinů 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. 

Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně. 

 

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

převodcem písemně vyzván.  

 

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, 

případně s jinými účelně vynaloženými  náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i  tyto náklady. 

 

5.  Převodce  je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené  v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda 

jsou  všechny omezující podmínky  ze strany  nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen     

k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.    

 

6. Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku  během celé  lhůty stanovené v článku 

III. odst. 1 předat převodci  písemnou zprávu  o zachování a rozvoji aktivit, které jsou             

ve veřejném zájmu, k jehož zachování  se nabyvatel v této smlouvě zavázal.  Za porušení  

tohoto  závazku uhradí  nabyvatel převodci  pokutu ve výši 129 780,00 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

3111/77/8/2009 Bezúplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 6204/8, p.č. 7160/1, p.č. 7160/3, p.č. 7160/5        

a p.č. 7162/2, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení Zastupitelstva města Přerova 

č.365/16/4/2008 schválené na 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném ve dnech 

16. a 23.6.2008, kterým byl schválen úplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky, 

které jsou ve správě Pozemkového fondu České republiky, IČ 45797072, se sídlem Praha, 

Husinecká 11a, do vlastnictví statutárního města Přerova, a to p.č. 7160/1 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 497 m2, p.č. 7160/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace)          

o výměře 7 m2, p.č. 7160/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 287 m2, p.č. 

7162/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1600 m2 a p.č. 6204/8 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 328 m2, vše v k.ú. Přerov, p.č. 5101/16 (ostatní plocha – ostatní 
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komunikace) o výměře 401 m2, p.č. 5102/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře   

42 m2, p.č. 5102/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 142 m2 a p.č. 5102/9 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 52 m2, vše v k.ú.Troubky nad Bečvou,           

za kupní cenu ve výši 1.522.680,-Kč. 

 

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

z vlastnictví České republiky, které jsou ve správě Pozemkového fondu České republiky,       

IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, do vlastnictví statutárního 

města Přerova, a to pozemků p.č. 6204/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře      

328 m2, p.č. 7160/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 497 m2, p.č. 7160/3 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 7 m2, p.č. 7160/5 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 287 m2 a p.č. 7162/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 

1600 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

3112/77/8/2009 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

garáže č. 2 v objektu k bydlení č.p. 2863, příslušném k části obce 

Přerov I – Město na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem garáže č. 2               

v objektu k bydlení č.p. 2863, příslušném k části obce Přerov I - Město na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. 

Přerov (Kozlovská 39) o výměře 18,5 m2 mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní 

správou města Přerova, jako pronajímatelem a panem Ing. M.P., jako nájemcem. Nájemní smlouva 

bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 11 008,- Kč/rok 

(tj. 595,- Kč/m2/rok). Nájemné bude navýšeno o DPH v platné sazbě 19 %.  

Účelem nájmu je garážování motorového vozidla. 

 

 

3113/77/8/2009 Dodatky k nájemním smlouvám za nájem velkoplošných reklam         

na částech pozemků  p.č. 4135/4 ost. plocha , p.č. 6714/5 ost. plocha, 

p.č. 4973 ost. plocha, vše v k.ú. Přerov a p.č. 139/1 v k.ú. Popovice u 

Přerova  

Rada města Přerova po projednání neschvaluje:  

- uzavření dodatku č. 4. k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.6.2003 mezi Městem Přerovem 

jako  pronajímatelem a Outdoor akcent s.r.o.,  se sídlem Karlova 27, 110 00 Praha 1,              

IČ 00545911,  jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1  ze dne 23.9.2004, dodatku č. 2 ze dne 

21.12.2004, dodatku č.3 ze dne 16.4.2009 na nájem části pozemku p.č. 4135/4 ost. plocha         

v k.ú. Přerov a p.č. 139/1 ost. plocha v k.ú. Popovice, kterým se mění článek I., odst. 2) 

smlouvy, kde se vypouští v závorkách uvedená částka 12.000,- Kč, dále se mění  v článku II. 

smlouvy stávající  výše nájemného na roční nájemné ve výši 67.200,- Kč bez DPH po dobu 1 

roku od účinnosti dodatku č.4. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

   

- uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 2.12.1996 mezi Městem Přerovem 

jako  pronajímatelem a Outdoor akcent s.r.o.,  se sídlem Karlova 27, 110 00 Praha 1,              

IČ 00545911 jako nájemcem, ve znění dodatku č.1 ze dne 24.9.1998, dodatku č. 2 ze dne 

28.8.2002, dodatku č.3 ze dne 28.6.2004, dodatku č. 4 ze dne 5.5.2009 na nájem části 

pozemku p.č. 6714/5 ost. plocha v k.ú. Přerov a p.č. 4973 ost. plocha v k.ú.Přerov, kterým       

se mění článek II.smlouvy, kde se mění stávající výše nájemného na roční nájemné  ve výši  

28.000,- Kč bez DPH po dobu jednoho roku od účinnosti dodatku č.5.  

 Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
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3114/77/8/2009 Nájem nemovitostí tvořících autobusové nádraží v Přerově – přijetí 

nejvýhodnějšího návrhu na uzavření nájemní smlouvy na základě 

veřejné obchodní soutěže 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 

Přerov jako pronajímatelem a společností Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť, 

se sídlem Nitrianska 5, Trnava, Slovenská republika, IČ: 36249840 jako nájemcem na nájem 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to novostavby odbavovací budovy, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemcích p.č.1019/1, p.č.1019/7 a p.č.1019/8, 

která není dosud kolaudována a evidována v katastru nemovitostí, části pozemku p.č.1019/1 o výměře 

cca 11847,4 m2, pozemku p.č.1019/7 o výměře 35 m2, pozemku p.č.1019/8 o výměře 33 m2, části 

pozemku p.č.1042/1 o výměře cca 26,3 m2 a části pozemku p.č.5036/1 o výměře cca 20,9 m2, vše         

v k.ú. Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let ode dne předání předmětu nájmu 

pronajímatelem nájemci na základě oboustranného podpisu předávacího protokolu s výpovědní lhůtou 

6 měsíců. Výše nájemného bude činit 1.600.000,- Kč bez DPH ročně, tj. 1.904.000,- Kč včetně 19% 

DPH ročně.  

Účelem nájmu bude komplexní provozování autobusového nádraží statutárního města Přerova. 

 

 

3115/77/8/2009 Dodatek č. 3  ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov jako půjčitelem a Tenisovým klubem Precolor Přerov 

jako vypůjčitelem 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3  ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 

dne 17.4.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.11.2003  a dodatku č. 2  mezi statutárním městem 

Přerovem jako půjčitelem na straně jedné a Tenisovým klubem Precolor Přerov, se sídlem Přerov,       

U Tenisu 16, IČ: 14617200 jako vypůjčitelem na straně druhé, kterým se předmět výpůjčky rozšiřuje   

o pozemky p.č. 2637/14 ostatní plocha o výměře 336 m2, p.č. 2637/17 ostatní plocha o výměře 34 m2, 

p.č. 2657/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m2, p.č. 2657/13 o výměře 752 m2, p.č. 2657/15 

o výměře 82 m2, p.č. 2657/16 o výměře 76 m2, p.č. 2657/17 o výměře 830 m2, p.č. 2657/18 o výměře 

65 m2, p.č. 2657/19 o výměře 18 m2 a p.č. 2658 o výměře 829 m2, vše v k.ú. Přerov.  

Ostatní ujednání smlouvy o výpůjčce se nemění. 

 

 

3116/77/8/2009 Výpůjčka nemovitých věcí – pozemků v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí                

v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2637/15 zast. plocha a nádvoří o výměře 56 m2, 

p.č. 2637/16 zast. plocha a nádvoří o výměře 42 m2, p.č. 2656/2 zast. plocha a nádvoří o výměře     

4.712 m2, p.č. 2656/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 881 m2, p.č. 2657/8 zast. plocha a nádvoří          

o výměře 208 m2, p.č. 2657/14 zast. plocha a nádvoří o výměře 53 m2, p.č. 3345/12 zast. plocha            

a nádvoří o výměře 109 m2, p.č. 4293/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 186 m2, p.č. 4306/3 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 7 m2, p.č. 4306/27 zast. plocha a nádvoří o výměře 421 m2, p.č. 4306/34 

zast. plocha a nádvoří o výměře 14 m2, p.č. 6724/1 ost. plocha o výměře 41.932 m2, 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, p.č. 4325/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 627 m2, vše v k.ú. 

Přerov, mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a TJ Spartak Přerov se sídlem Přerov, 

Bezručova 4, IČ 00534935 jako vypůjčitelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 20 let                

s výpovědní lhůtou 12 měsíců. 

Účelem výpůjčky nemovitostí je jejich využití pro zabezpečení sportovní činnosti vypůjčitele. 

Součástí smlouvy o výpůjčce bude dohoda o úhradě bezdůvodného obohacení, vzniklého z titulu 
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neoprávněného přenechání části předmětu výpůjčky do užívání 3. osobě,  za období od 8.11.2008      

do 9.11.2009 ze strany TJ Spartak Přerov, nebude-li úhrada bezdůvodného obohacení provedena        

TJ Spartak před uzavřením smlouvy o výpůjčce. 

 

 

3117/77/9/2009 Ukončení smlouvy o zabezpečování odborné průvodcovské činnosti 

dohodou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení smlouvy o zabezpečování odborné 

průvodcovské činnosti, uzavřené mezi statutárním městem Přerov a subjektem Muzeum Komenského 

v Přerově, příspěvková organizace.  

Smlouva se ukončuje dohodou k 31.12.2009. 

 

 

3118/77/9/2009 Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje termíny konání schůzí Rady města Přerova na rok 2010, 

 

2. bere na vědomí návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Přerova na rok 2010. 

 

 

3119/77/9/2009 Parkovací karty - aplikace Nařízení statutárního města Přerova           

č. 3/2006 o stání silničních motorových vozidel na vymezených 

komunikacích 

Rada města Přerova po projednání rozhodla v souladu s ustanoveními Nařízení statutárního města 

Přerova č. 3/2006 o stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích  dle čl. 3 odst. 

4 o bezplatném přidělení parkovacích karet na rok 2010 subjektům dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

 

3120/77/9/2009 Podněty a připomínky z jednání orgánů města 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 

informace k podnětům a připomínkám, které zazněly na 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

 

3121/77/9/2009 Realizace výstupů projektu „Benchmarking ve veřejné správě“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci tajemníka magistrátu o dlouhodobém projektu „Benchmarking ve 

veřejné správě“ 

 

2. ustanovuje řídící tým k analýze výstupů k projektu „Benchmarking ve veřejné správě“  

 ve složení:  Ing. Jiří Lajtoch 

   Mgr. Josef Kulíšek 

Ing. Jiří Bakalík 
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V Přerově dne 2. listopadu 2009 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                   Čestmír Hlavinka 

primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 

 

 


