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USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 7. července 2010 

 

1061/31/1/2010 Zahájení, schválení programu 31. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 7. července 2010 
 
2. schvaluje náměstka primátora Mgr. Josefa Kulíška a paní Martu Jandovou za ověřovatele     

31. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

1062/31/2/2010 Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova č..../2010,            
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. …./2010,    
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 
Ministerstvem financí 
 

 

1063/31/3/2010 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov          
a společností Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem Přerov, Přerov       
I-M ěsto, nám. T.G.Masaryka 223/12 – převod budovy č.p. 735, 
příslušné k části obce Přerov I-M ěsto, postavené na pozemku p.č. 
3082/3 (Bayerova 5) a pozemku p.č. 3082/3 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 959/29/4/2010 z 29. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12.4.2010, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo 
dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8.2.2010, kterou statutární město Přerov úplatně převedlo 
společnosti Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 
223/12, nemovitosti označené jako budova objekt bydlení č.p. 735 na pozemku p.č. 3082/3                   
a na pozemku ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 3063, příslušné k části obce 
Přerov I-Město (Bayerova 5), pozemek p.č. 3082/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 364 m2           
a pozemek ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 3063 o výměře 15 m2 vše  k.ú. 
Přerov, tak, že text:  
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8.2.2010, 
kterou statutární město Přerov úplatně převedlo společnosti Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem 
Přerov, Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 223/12, nemovitosti označené jako budova objekt bydlení 
č.p. 735 na pozemku p.č. 3082/3 a na pozemku ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 
3063, příslušné k části obce Přerov I-Město (Bayerova 5), pozemek p.č. 3082/3 zastavěná plocha         
a nádvoří o výměře 364 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 3063        
o výměře 15 m2 vše  k.ú. Přerov, kterým dojde ke změně označení nemovitostí jako předmětu převodu 
na budovu č.p. 735, příslušnou k části obce Přerov I-Město, postavenou na pozemku p.č. 3082/3          
a pozemek p.č. 3082/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 379 m2 v k.ú. Přerov. V ostatním se text 
kupní smlouvy ze dne 8.2.2010 nemění.“ 
 
se nahrazuje textem: 
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„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8.2.2010, 
kterou statutární město Přerov úplatně převedlo společnosti Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem 
Přerov, Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 223/12, nemovitosti označené jako budova objekt bydlení 
č.p. 735 na pozemku p.č. 3082/3 a na pozemku ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 
3063, příslušné k části obce Přerov I-Město (Bayerova 5), pozemek p.č. 3082/3 zastavěná plocha         
a nádvoří o výměře 364 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 3063        
o výměře 15 m2 vše  k.ú. Přerov, kterým dojde ke změně označení nemovitostí jako předmětu převodu 
na budovu č.p. 735, příslušnou k části obce Přerov I-Město, postavenou na pozemku p.č. 3082/3          
a pozemek p.č. 3082/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 379 m2 v k.ú. Přerov.  
 
Dodatkem č. 1 se dále mění platební podmínky uhrazení kupní ceny tak, že kupující není povinen 
uhradit prodávajícímu celou kupní cenu ve výši 16.585.723,-Kč do 31.8.2010, ale část kupní ceny       
ve výši 8.292.861,50 Kč do 31.10.2010 a část kupní ceny ve výši 8.292.861,50 Kč do 30.11.2010.         
V ostatním se text kupní smlouvy ze dne 8.2.2010 nemění.“ 
 

 

1064/31/3/2010 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku od Olomouckého kraje ve výši 60 000,- Kč na realizace projektu:  „Informativní měřiče 
rychlosti motorových vozidel“. 
 

 

1065/31/3/2010 Rozpočtové opatření č. 13 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1       
a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 
 

 

1066/31/3/2010 Návrh na poskytnutí dotace – T.Z. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerovem a panem T.Z., na částečnou úhradu nákladů spojených s 
reprezentací města Přerova na hasičských světových hrách v Jižní Koreji, konaných ve dnech 
21.8. - 29.8.2010, 

 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

  1341 11  Poplatek ze psů 1 435,0 + 30,0 1 465,0 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

5519 1  Ostatní záležitosti požární 
 ochrany 

0,0 + 30,0 30,0 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory 
 a grantový program 

30 214,7 * + 30,0 30 244,7 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

 

1067/31/3/2010 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty                    
a připomínkami vznesenými na 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

 

 

V Přerově dne 7. července 2010 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                        Mgr. Josef Kulíšek 
primátor města Přerova                                                                       náměstek primátora města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


