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USNESENÍ  z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. června 2010 

 

996/30/1/2010 Zahájení, schválení programu 30. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. června 2010 
 
2. schvaluje Bc. Ivo Kropáče a Ing. Michala Symerského za ověřovatele 30. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova 
 

 

997/30/2/2010 1. Zprávy o provedených kontrolách usnesení Rady města Přerova      
za 1. čtvrtletí a 2. čtvrtletí 2009   

2. Kontrola podnětu zastupitele Mgr. V. Puchalského 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí Zápisy o provedených  kontrolách usnesení RMP za 1. a 2. čtvrtletí roku 

2009 
 
2. bere na vědomí Zápis z kontroly podnětu zastupitele Mgr. V. Puchalského. 
 

 

998/30/2/2010 Informace o činnosti Rady města Přerova od 29. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

999/30/3/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  
z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor               
v objektu bydlení č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto,   
na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14, Přerov) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytového prostoru - jednotky     
č. 2631/101, dílna nebo provozovna v objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov   
I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14 – pravá část) o celkové výměře 35,10 m2 
včetně jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve výši id. 3510/99447. 
 

 

1000/30/3/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. 
Předmostí  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 473/1 ost.pl.  o výměře cca 260 m2 v k.ú. Předmostí. 
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1001/30/3/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 2580/4         
v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 2580/4 orná půda  o výměře cca  20500 m2 v k.ú. Přerov. 
 

 

1002/30/3/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 621 v k.ú. 
Předmostí  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 621 orná půda o výměře cca 700 m2 v k.ú. Předmostí. 
 

 

1003/30/3/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1007 v k.ú. 
Žeravice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 1007 vodní plocha o výměře cca 110  m2 v k.ú. Žeravice. 
 

 

1004/30/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 196 a p.č. 197/3 oba v k.ú. Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 196 zast.pl.           
o výměře 106 m2 a pozemku p.č. 197/3 ost.pl. o výměře 38 m2 oba v k.ú. Penčice, z vlastnictví 
statutárního města Přerova, do vlastnictví České pošty s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 
909/4, IČ: 47114983 za kupní cenu 42.800,- Kč, (t.j. cena v místě a čase obvyklá, kdy u pozemku p.č. 
196 činí 350,- Kč/m2, u pozemku p.č. 197/3 činí 150,- Kč/m2). 
 

 

1005/30/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 191 v k.ú. Penčičky  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 191 ost.pl.    
v k.ú. Penčičky, dle geometrického plánu č. 275-10/2008 označené novým parcelním číslem 191/2      
o výměře 10 m2 v k.ú. Penčičky, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví pana J. K.,    
za kupní cenu 2.400,- Kč, t.j. 240,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 
 

 

1006/30/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 4672/1 a pozemku  p.č.  4672/10 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 4672/1 ost. plocha, dle  GP č. 3996-14.1/2009 
označených jako díly a,b,c, o celkové výměře 10 m2 a pozemku p.č. 4672/10 zast. plocha a nádvoří      
o výměře 378 m2, vše v k.ú. Přerov, do majetku vlastníků bytových jednotek dle jejich 



 3 

spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p.479, příslušného k části obce Přerov I – 
Město za cenu navrženou kupujícím ve výši 194.000,- Kč /tj.500,- Kč/m2/,  a to následovně: 
 
Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 
 
479/1      byt                                  714/23499 
 
479/2      byt                                  620/23499 
 
479/3      byt                                  373/23499 
 
479/4      byt                                  537/23499 
 
479/5      byt                                  541/23499 
 
479/6      byt                                  715/23499 
 
479/7      byt                                  619/23499 
 
479/8      byt                                  373/23499 
 
479/9      byt                                  537/23499 
 
479/10    byt                                  714/23499 
 
479/11    byt                                  714/23499 
 
479/12    byt                                  620/23499 
 
479/13    byt                                  373/23499 
 
479/14    byt                                  537/23499 
 
479/15    byt                                  714/23499 
 
479/16    byt                                  713/23499 
 
479/17    byt                                  619/23499 
 
479/18    byt                                  373/23499 
 
479/19    byt                                  537/23499 
 
479/20    byt                                  713/23499 
 
479/21    byt                                  713/23499 
 
479/22    byt                                  619/23499 
 
479/23    byt                                  373/23499 
 
479/24    byt                                  537/23499 
 
479/25    byt                                  713/23499 
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479/26    byt                                  713/23499 
 
479/27    byt                                  632/23499 
 
479/28    byt                                  373/23499 
 
479/29    byt                                  537/23499 
 
479/30    byt                                  713/23499 
 
479/31    byt                                  713/23499 
 
479/32    byt                                  619/23499 
 
479/33    byt                                  373/23499 
 
479/34    byt                                  537/23499 
 
479/35    byt                                  713/23499 
 
479/36    byt                                  710/23499 
 
479/37    byt                                  632/23499 
 
479/38    byt                                  373/23499 
 
479/39    byt                                  537/23499 
 
479/40    byt                                  713/23499 
 
 
Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí uhradí kupující.Kupní smlouva bude obsahovat ujednání, že kupující se zavazuje uhradit 
daň z převodu nemovitosti. 
 

 

1007/30/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 5307/85  v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5307/85 ost. plocha v k.ú.  Přerov   o výměře cca       
25 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu        
na společných částech domu č.p.989, 990,  a pozemku p.č. 5307/41 v k.ú. Přerov, příslušného k části 
obce Přerov I - Město   a to následovně: 
 
Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 
 
989/1      byt                                624/19814 
 
989/2      byt                                386/19814 
     
989/3      byt                                739/19814 
 
989/4      byt                                532/19814 
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989/5      byt                                739/19814 
 
989/6      byt                                 532/19814 
 
989/7      byt                                 739/19814 
 
989/8      byt                                 532/19814 
 
989/9      byt                                 739/19814 
 
989/10    byt                                 532/19814 
 
989/11    byt                                 739/19814 
 
989/12    byt                                 532/19814 
 
989/13    byt                                 739/19814 
 
989/14    byt                                 532/19814 
 
989/15    byt                                 739/19814 
 
989/16    byt                                 532/19814 
 
990/1      byt                                 624/19814 
 
990/2      byt                                 386/19814 
 
990/3      byt                                 739/19814 
 
990/4      byt                                 532/19814 
 
990/5      byt                                 739/19814 
 
990/6      byt                                 532/19814 
 
990/7      byt                                 739/19814 
 
990/8      byt                                 532/19814 
 
990/9      byt                                 739/19814 
 
990/10    byt                                 532/19814 
 
990/11    byt                                 739/19814 
 
990/12    byt                                 532/19814 
 
990/13    byt                                 739/19814 
 
990/14    byt                                 532/19814 
 
990/15    byt                                  739/19814 
 
990/16    byt                                  532/19814 
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        Na prodej  části pozemku p.č. 5307/85 bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu 
potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 
 

 

1008/30/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 3473/1v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 3473/1 ost. plocha, označených dle GP                        
č.  5118-90.1/2009 jako pozemky p.č. 3638/6 zast.plocha  o výměře 3 m2, p.č. 3638/7 zast. plocha            
o výměře 5 m2, p.č. 3638/8 zast. plocha o výměře 2 m2, vše v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků 
bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 156, 
příslušného k části obce Přerov I – Město za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 14.590,- Kč          
/tj. 1.459,- Kč/m2,  a to následovně: 
 
 
Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 
 
156/1     byt                                  528/22903 
 
156/2     byt                                  606/22903 
 
156/3     byt                                  360/22903 
 
156/4     byt                                  524/22903 
 
156/5     byt                                  697/22903 
 
156/6     byt                                  697/22903 
 
156/7     byt                                  606/22903 
 
156/8     byt                                  360/22903 
 
156/9     byt                                  524/22903 
 
156/10    byt                                 697/22903 
 
156/11    byt                                 697/22903 
 
156/12    byt                                 606/22903 
 
156/13    byt                                 360/22903 
 
156/14    byt                                 524/22903 
 
156/15    byt                                 697/22903 
 
156/16    byt                                 697/22903 
 
156/17    byt                                 606/22903 
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156/18    byt                                 360/22903 
 
156/19    byt                                 524/22903 
 
156/20    byt                                  697/22903 
 
156/21    byt                                  697/22903 
 
156/22    byt                                  606/22903 
 
156/23    byt                                  360/22903 
 
156/24    byt                                  524/22903 
 
156/25    byt                                  697/22903 
 
156/26    byt                                  697/22903 
 
156/27    byt                                  606/22903 
 
156/28    byt                                  360/22903 
 
156/29    byt                                  524/22903 
 
156/30    byt                                  697/22903 
 
156/31    byt                                  697/22903 
  
156/32    byt                                  606/22903 
  
156/33    byt                                  360/22903 
 
156/34    byt                                  524/22903 
 
156/35    byt                                  697/22903 
 
156/36    byt                                  697/22903 
 
156/37    byt                                  606/22903 
 
156/38    byt                                  360/22903 
 
156/39    byt                                 524/22903 
 
156/40    byt                                 697/22903 
 
Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí uhradí kupující. 
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1009/30/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova – objektu technické vybavenosti  bez č.p./č.ev. na pozemku 
p.č. 4946/3 a pozemku p.č. 4946/3 zast. plocha a nádvoří, vše  v k.ú. 
Přerov   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení č. 862/27/3/2009 z 27.zasedání ZM dne 14.12.2009, kterým schválilo úplatný 

převod nemovitých věcí z majetku města Přerova – objektu technické vybavenosti bez 
č.p./č.ev. na pozemku p.č. 4946/3 a pozemku p.č. 4946/3 zast. plocha a nádvoří  o  výměře  
121 m2,  vše  v  k.ú.  Přerov,  do  majetku  pana Z. H.,  za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 
1.112.400,-Kč / cena stavby 1.007.790,-Kč, cena pozemku 104.610,-Kč, tj. 865,-Kč/m2/. 

 
2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku města Přerova – objektu technické 

vybavenosti bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 4946/3 a pozemku p.č. 4946/3 zast. plocha              
a nádvoří o výměře 121 m2, vše v k.ú. Přerov, do majetku pana Z. H.,  za cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 850.000,-Kč / cena stavby 740.000,- Kč, cena pozemku 110.000,- Kč, tj. 
909,-Kč/m2 /. Kupující uhradí náklady spojené   s vypracováním obou znaleckých posudků      
a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 
 

1010/30/3/2010 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  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova pozemků p.č. 1252/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 17 m2, p.č. 1252/4 
zast. plocha a nádvoří o výměře 17 m2, p.č. 1252/6 zast. plocha a nádvoří o výměře 17 m2, p.č. 1252/7 
zast. plocha a nádvoří o výměře 17 m2, p.č. 1252/8 zast. plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k.ú. 
Přerov. 
 

 

1011/30/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 230, p.č. 231, p.č. 4934, p.č. 203, p.č. 205, p.č. 
207/1, p.č. 208/1, p.č. 4931, vše v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 631/21/4/2009 z 21. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20.4.2010, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo 
úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 230 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 338 m2, p.č. 231 (ostatní plocha) o výměře 291 m2 a částí 
pozemků p.č. 4934 (ostatní plocha) o výměře cca 1000 m2, p.č. 203 (zastavěná plocha a nádvoří)         
o výměře cca 540 m2, p.č. 205 (zastavěná plocha o výměře) cca 377 m2, p.č. 207/1 (zastavěná plocha   
a nádvoří) o výměře cca 328 m2, p.č. 208/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 260 m2, p.č. 
4931 (ostatní plocha) o výměře cca 168 m2, vše v k.ú. Přerov, do vlastnictví společnosti PSS Přerovská 
stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Skopalova 2861/7, za kupní cenu          
ve výši 3.000,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 1994-037/2009, tak, že se text:  
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 230 zast.pl. o výměře 338 m2, p.č. 231 ost.pl. o výměře    
291 m2 a částí pozemků p.č. 4934 ost.pl. o výměře cca 1000 m2, p.č. 203 zast.pl. o výměře cca 540 m2, 
p.č. 205 zast.pl. o výměře cca 377 m2, p.č. 207/1 zast.pl. o výměře cca 328 m2, p.č. 208/1 zast.pl.           
o výměře cca 260 m2, p.č. 4931 ost.pl. o výměře cca 168 m2 vše v k.ú. Přerov společnosti                  
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PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585 se sídlem Přerov I-město, Skopalova 2861/7 za cenu ve výši         
3 000,-Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 1994-037/2009. 
 
Na prodej výše uvedených nemovitostí bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení výstavby polyfunkčních objektů na dotčených 
nemovitostech, do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním 
úřadem na statutární město Přerov. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, 
znaleckého posudku a za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 230 zast. pl. o výměře 338 m2, p.č. 231 ost. pl. o výměře 
291 m2 a částí pozemků p.č. 4934 ost. pl. o výměře cca 17 m2, p.č. 203 zast. pl. o výměře cca 11 m2, 
p.č. 205 zast. pl. o výměře cca 377 m2, p.č. 207/1 zast. pl. o výměře 328 m2, p.č. 208/1 zast. pl.             
o výměře cca 260 m2, p.č. 4931 ost. pl. o výměře cca 85 m2, vše v k.ú. Přerov, do vlastnictví 
společnosti PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585 se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Skopalova 
2861/7, za kupní cenu ve výši 3.000,-Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 1994-037/2009.  
 
Na prodej výše uvedených nemovitostí bude mezi smluvními stranami uzavřena nejprve smlouva         
o budoucí kupní smlouvě, která bude uzavřena poté, co Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem 
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, vysloví souhlas ve smyslu čl. VII odst. 2 písm. c), g) a h) zástavní 
smlouvy č. ZN1/1754/04/LCD, kterou dne 11.11.2004 uzavřely statutární město Přerov jako zástavce    
a Česká spořitelna, a.s. jako zástavní věřitel, s uzavřením budoucí kupní smlouvy na část pozemku p.č. 
4934 ost. pl. o výměře cca 17 m2 v k.ú. Přerov. Ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě se smluvní strany 
zaváží, že po dokončení stavby každého jednotlivého polyfunkčního objektu na dotčených 
nemovitostech uzavřou samostatnou kupní smlouvu na všechny pozemky zastavěné tímto polyfunkčním 
objektem, a to do 90 dnů ode dne, kdy bude statutárnímu městu Přerov doručen geometrický plán      
na zaměření tohoto polyfunkčního objektu potvrzený příslušným katastrálním úřadem. Smlouva           
o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, že nezahájí-li budoucí kupující 
stavbu polyfunkčních objektů ve lhůtě 5 let od uzavření smlouvy, zanikne uplynutím této lhůty závazek 
smluvních stran uzavřít kupní smlouvu k těm pozemkům, na nichž nebude stavba polyfunkčních objektů 
zahájena. Náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckého posudku                         
č. 1994-037/2009 a náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
uhradí budoucí kupující.“ 
 

 

1012/30/3/2010 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení ve věci schválení úplatného převodu 
části pozemku p.č. 3751/1 ost.pl., dle geometrického plánu č. 5128-160/2009 část označená novým 
parcelním číslem 3751/6 o výměře 198 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova,         
do vlastnictví JUDr.   J. N.,  za kupní cenu 178.200,- Kč, t.j. 900,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá 
(dle znaleckého posudku vyhotoveného JUDr. Vratislavem Dočkalíkem). 
 

 

1013/30/3/2010 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 1304 v k.ú. Žeravice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1304 trvalý travní 
porost o výměře 336 m2 v k.ú. Žeravice, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví pana 
V. U., za kupní cenu 95.000,- Kč, t.j. 282,74 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 
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1014/30/3/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 301/1         
v k.ú. Henčlov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 301/1 orná 
půda – dle geometrického plánu č. 342-64/2009 označené novým p.č. 301/2 o výměře 1189 m2 v k.ú. 
Henčlov, z vlastnictví statutárního města Přerova, do spoluvlastnictví Ing. Š. N.  (k 1/2) a M. H.,         
(k id 1/2) za kupní cenu 150.000,- Kč, t.j. 126,26 Kč/m2. Kupní smlouva bude obsahovat ujednání        
o povinnosti kupujících na své náklady přeložit stávající kabelové vedení NN na pozemku p.č. 301/1   
k jeho severní straně v souladu s požadavky stanovenými statutárním městem Přerov. V případě 
nesplnění této povinnosti do 2 let od nabytí vlastnického práva jsou kupující povinni uhradit 
statutárnímu městu Přerov smluvní pokutu ve výši 385.050,- Kč (rozdíl ceny kupní a ceny v místě       
a čase obvyklé - stanovené ke dni převodu) a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.  
Součástí kupní smlouvy bude dále ujednání, že kupující do 3 let od nabytí vlastnického práva               
k nemovitosti splní podmínky, které vyžadují právní předpisy pro zahájení výstavby rodinného domu   
a splní podmínky, které vyžadují právní předpisy pro zahájení  výstavby infrastruktury. Do 5 let         
od nabytí vlastnického práva k nemovitosti kupující dokončí stavbu rodinného domu. Za dokončení 
stavby se podle této smlouvy považuje první den, kdy budou kupující oprávněni užívat stavbu              
v souladu s ustanoveními zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Nesplní-
li kupující některou z uvedených povinností, prodávající - statutární město Přerov -  bude oprávněn 
odstoupit od smlouvy a kupující budou povinni uhradit smluvní pokutu ve výši  20% z ceny obvyklé 
stanovené ke dni převodu vlastnického práva. V případě převodu pozemku na 3. osobu před 
dokončením stavby se kupující zavazují uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 % z kupní 
ceny pozemku. Součástí kupní smlouvy bude dále ujednání o předkupním právu statutárního města 
Přerova do doby dokončení stavby za cenu, za  kterou kupující pozemek nabyli do vlastnictví. 
 

 

1015/30/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 49/3 v objektu k bydlení č.p. 49, 
příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 
v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky č. 49/3 v objektu k bydlení č.p. 49, 

příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí 
(Hranická 13) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení za cenu 533.498,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. st. 746 
v k.ú. Předmostí ve výši 6146/137678 za cenu 7.309,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí 
za celkovou cenu 540.807,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007     
v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem,                 
do vlastnictví stávající nájemkyně, paní M. N.,  přičemž převod bude realizován v termínu     
do 31.10.2010. 

 
2. neschvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky č. 49/3 v objektu k bydlení č.p. 49, 

příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí 
(Hranická 13) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení za sníženou cenu 192.691,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku 
p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí ve výši 6146/137678 za cenu 7.309,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou sníženou cenu 200.000,- Kč, stanovené na základě žádosti o snížení 
nabídkové ceny, do vlastnictví stávající nájemkyně, paní M. N., přičemž převod bude 
realizován v termínu do 31.10.2010. 



 11

 

1016/30/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 279/13 v objektu k bydlení č.p. 279, 290, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/37       
v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky         
č. 279/13 v objektu k bydlení č.p. 279, 290, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2883/37 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 20, 22) včetně příslušného spoluvlastnického podílu               
na společných částech objektu bydlení za cenu 427.773,- Kč a spoluvlastnického podílu                      
na zastavěném pozemku p.č. 2883/37 v k.ú. Přerov ve výši 7915/310977 za cenu 7.650,- Kč, t.j. 
převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 435.423,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu 
města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým 
posudkem, do vlastnictví stávající nájemkyně, paní D. V.,  přičemž převod bude realizován v termínu 
do 31.10.2010. 
 

 

1017/30/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 240/72 v objektu k bydlení č.p. 240, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/87       
v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky       
č. 240/72 v objektu k bydlení č.p. 240, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení za cenu 488.978,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 
2883/87 v k.ú. Přerov  ve výši 5672/517135 za cenu 6.790,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí     
za celkovou cenu 495.768,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007,                
v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví 
stávajících nájemců, manželů B.  a  Z. Ch., , přičemž převod bude realizován v termínu do 31.10.2010. 
 

 

1018/30/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 146/22 v objektu k bydlení č.p. 146, 162, 
příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 719 
v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky č. 146/22 v objektu k bydlení č.p. 146, 

162, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí 
(Pod Skalkou 18, 20) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení za cenu 430.982,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 
st. 719 v k.ú. Předmostí ve výši 4354/281074 za cenu 5.435,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 436.417,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova 
č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, 
do vlastnictví stávající nájemkyně, paní V.P.,  přičemž převod bude realizován v termínu       
do 31.10.2010. 

 
2. neschvaluje uzavření zástavní smlouvy k nemovitému majetku Statutárního města Přerova, 

bytové jednotce č. 146/22 v objektu k bydlení č.p. 146, 162, příslušném k části obce Přerov     
II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 18, 20)          
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a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 146, 162 a pozemku 
p.č. st. 719, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Předmostí ve výši 4354/281074, jako zástavy    
za poskytnutí úvěru na zakoupení uvedené bytové jednotky nabyvatelem, paní V. P., kdy by 
zástavní smlouva byla uzavřena mezi Statutárním městem Přerov a příslušnou finanční 
organizací na dobu dvou měsíců od uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky  
č. 146/22 v objektu k bydlení č.p. č.p. 146, 162, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, 
postaveném  na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí. 

 
 

1019/30/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 10 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2784, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 4293/13 v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 10 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2784, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4293/13    
v k.ú. Přerov (Sokolská 8) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2784 a pozemku p.č. 4293/13 o výměře 226 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov, které          
k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova,              
do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu              
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění.  
Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 

 

1020/30/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 40 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 430, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 4394/49 v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 40 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 430, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4394/49      
v k.ú. Přerov (Za Mlýnem 3) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
430 a pozemku p.č. 4394/49 o výměře 378 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov, které            
k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova,              
do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu              
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění.  
Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 

 

1021/30/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2487/2 v objektu     
k bydlení č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17 vše        
v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění,             
do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007            
v platném znění 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění usnesení č. 962/29/4/2010, schválené na                 
29. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 12.4.2010, kterým  
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schválilo úplatný převod 22 bytových jednotek v objektu   
k bydlení č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném           
na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/28, 29, 30, 31) 
a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2485, 2486, 2487, 2488         
a pozemcích p.č. 5734/14 o výměře 152 m², p.č. 5734/15 o výměře 152 m², p.č. 5734/16 o výměře   
152 m² a p.č. 5734/17 o výměře 167 m², t.j. pozemky o celkové výměře 623 m², vše zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví 
Statutárního města Přerova, do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu 
vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona            
č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny byly uvedeny    
v příloze č. 1 této předlohy. 
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2487/2, kdy se 
původní znění přílohy: 
 

Jednotka   nájemce Velikost podílu Cena jednotky 
-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

Cena  
pozemku  
ve výši 30% 

Hodnota 
oprav 
přísl. k 
jednotce 

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

2487/2 2+1 Doležal Petr 5102/166385 166.488 Kč 
249.731 Kč 

15.338 Kč 118.368 Kč 300.194 Kč 
382.437 Kč 

 
nahrazuje zněním: 
Jednotka   nájemce Velikost podílu Cena jednotky 

-A/ ve výši 
30% 
-B/ ve výši 
45% 

Cena  
pozemku  
ve výši 30% 

Hodnota 
oprav 
přísl. k 
jednotce 

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

2487/2 2+1 Doležal Petr 
Doležalová Vlasta 

5102/166385 166.488 Kč 
249.731 Kč 

15.338 Kč 118.368 Kč 300.194 Kč 
382.437 Kč 

 
 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2487/2 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 
 

 

1022/30/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 11 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2523, 2524, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 5745/6 a p.č. 5745/7 vše    
v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění,            
do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007           
v platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 11 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2523, 2524, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 
5745/6 a p.č. 5745/7 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/6, 7) a spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 2523, 2524 a pozemcích p.č. 5745/6, zastavěná plocha a nádvoří            
o výměře 160 m², a p.č. 5745/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 172 m², tj. pozemky o celkové 
výměře 332 m², vše v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží,                
z vlastnictví Statutárního města Přerova, do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní 
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ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění.  
Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 

 

1023/30/3/2010 Úplatný převod nemovitostí do vlastnictví statutárního města Přerova 
- pozemků p.č. 1690/1 a 1585/2, oba v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž prostřednictvím 
dojde k převodu pozemku p.č. 1690/1, ostatní plocha, o výměře 586 m² a pozemku p.č. 1585/2, orná 
půda, o výměře 69 m² oba v k.ú. Žeravice, z vlastnictví paní D. R.,  do vlastnictví statutárního města 
Přerova, za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 282.803,- Kč, tedy 431,76 Kč/m². 
 

 

1024/30/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 5307/401 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí -  části  pozemku p.č. 5307/401 ost. plocha, 

označené geometrickým plánem č. 5152-16/2010 jako pozemek p.č. 5307/512 ost. plocha        
o výměře 183 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví společnosti Krest s.r.o., se sídlem Klimentská 46, 
Praha 1, IČ 63994844, do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 219.600,- Kč (tj. 1.200,- Kč/m2). 

 
2. schvaluje vzdání se předkupního práva statutárního města Přerova podle  § 101 stavebního 

zákona k pozemku p.č. 5307/401 ost. plocha  o výměře 2.434 m2 v  k.ú. Přerov ve vlastnictví 
společnosti Krest s.r.o., se sídlem Klimentská 46, Praha 1, IČ 63994844. 

 
 

1025/30/3/2010 Bezúplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje a z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje 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, vše v k.ú. a obci Přerov se všemi součástmi     
a příslušenstvím, zejména venkovními úpravami, z vlastnictví statutárního města Přerova       
do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, 
IČ: 60609460, do hospodaření Gymnázia Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 za podmínky 
bezúplatného nabytí nemovitostí – objektu k bydlení č.p. 406, příslušného k části obce Přerov 
I-Město, na pozemku p.č. 731 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. a obci Přerov, z vlastnictví 
Olomouckého kraje, do vlastnictví statutárního města Přerova. Nabyvatelé uhradí správní 
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 
Darovací smlouva bude obsahovat ujednání o předkupním právu statutárního města Přerova 
pro případ převodu předmětných nemovitostí nebo jejich částí z vlastnictví Olomouckého 
kraje do vlastnictví 3. osoby za cenu v místě a čase obvyklou ke dni doručení nabídky 
vlastníka předmětných nemovitostí na uzavření kupní smlouvy statutárnímu městu Přerov. 
Předkupní právo bude sjednáno jako obligační (závazkové). 
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2. schvaluje bezúplatné nabytí nemovitostí - objektu k bydlení č.p. 406, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 731 zast. pl., pozemky p.č. 731 zastavěná plocha o výměře 
416 m2 a p.č. 732 ostatní plocha o výměře 877 m2, vše v k.ú. a obci Přerov se všemi součástmi 
a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou (zastřešený vstup do suterénu) a venkovními 
úpravami, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 
1191/40a, IČ: 60609460 - Střední školy elektrotechnické, se sídlem Lipník nad Bečvou, 
Tyršova 781, IČ: 00845370 (správa nemovitostí ve vlastnictví kraje) do vlastnictví 
statutárního města Přerova. 

 
 

1026/30/3/2010 Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 5176/13 za části pozemků 
p.č. 5166 a ZE-GP p.č. 5165 vše k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemků p.č. 5166 dle 
geometrického plánu č.5042-37/2009 označený jako díl "a" ost.pl. o výměře 251 m2  a části pozemku 
ve zjednodušené evidenci-původ grafický příděl p.č. 5165 dle geometrického plánu č.5042-37/2009 
označený jako díl "b"o výměře  53 m2  vše k.ú.Přerov, (dle geometrického plánu č.5042-37/2009  
označených novým parcelním číslem 5166/4 ostatní plocha o výměře 304 m2) ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za část pozemku p.č.5176/13 ostatní plocha, dle geometrického plánu 
č.5042-37/2009  označeného novým parcelním číslem p.č.5176/30 o výměře 736 m2 ve vlastnictví 
spol.Meopta-optika s.r.o., se sídlem Kabelíkova 1, Přerov, IČ 47677023. Směna bude realizována bez 
doplatku rozdílu cen směňovaných nemovitostí.  
 V rámci směnné smlouvy bude ukončen dohodou právní vztah založený smlouvou o budoucí 
darovací smlouvě uzavřené dne 3.11.2006 mezi statutárním městem Přerov jako budoucím 
obdarovaným a spol.Meopta-optika s.r.o., se sídlem Kabelíkova 1, Přerov, IČ 47677023, jako 
budoucím dárcem, jejímž předmětem je budoucí darování částí pozemků p.č. 5176/13 o výměře cca 
800 m2 v k.ú. Přerov. 
 

 

1027/30/3/2010 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 04099811 o poskytnutí podpory 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 04099811 
o poskytnutí podpory uzavřené dne 17.12.1999 mezi Státním fondem životního prostředí České 
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 4 (jako poskytovatelem podpory) a městem 
Přerov (jako příjemcem podpory), na základě které obdrželo město Přerov dotaci ve výši 7.414.000,- 
Kč jako podporu na akci "Tlaková oddílná kanalizace Lověšice". Dodatkem č.2 uděluje Státní fond 
životního prostředí České republiky souhlas, aby příjemce podpory (město Přerov) převedl kanalizaci 
Lověšice na společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., bez toho, aby byl povinen vrátit fondu 
poskytnutou dotaci či její odpovídající část. Souhlas uděluje pod podmínkou, že jmenovitá hodnota 
akcií obcí a měst v uvedené společnosti přesahuje 90 % jmenovité hodnoty všech akcionářů. Pokud     
v době do 31.10.2010 jmenovitá hodnota akcií obcí a měst v uvedené společnosti poklesne pod 90 % , 
bude příjemce podpory (město Přerov) povinen vrátit část poskytnuté dotace, sníženou úměrně k době, 
která uplyne od ukončení akce do doby, kdy k tomuto poklesu dojde. Stejnou povinnost bude mít 
příjemce podpory (město Přerov)  i v případě, že v době do 31.10.2010 dojde ke změně právní formy 
uvedené společnosti a fond z jemu dostupných pokladů dovodí, že reálný podíl obcí a měst                
na rozhodování v nové společnosti poklesl pod 90 %. Příjemce podpory (město Přerov) se zavazuje,   
že zabezpečí, aby uvedená společnost nepřevedla v době do 31.10.2010 kanalizaci Lověšice na jiný 
subjekt bez souhlasu fondu. 
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1028/30/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje předání nemovitého majetku uvedeného             
v příloze č. 1 k hospodaření  příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby  města Přerova       
se sídlem  Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ : 45180512. 
 

 

1029/30/3/2010 Vzdání se předkupního práva statutárního města Přerova k části 
pozemku p.č. 172/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem 
Přerovem a Ing. F. K.,  jejímž prostřednictvím se statutární město Přerov bezúplatně vzdá předkupního 
práva k části pozemku p.č. 172/2 ostatní plocha, o výměře 174 m² v katastrálním území Kozlovice       
u Přerova vymezené geometrickým plánem číslo 580-184/2009, vyhotoveným dne 12. ledna 2010 
oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Vlastimilem Duškem (Geodetické práce, Pavel 
Roubalík, Chaloupky 147, Dřevohostice, IČ: 76271668) jako pozemek p.č. 172/2 v k.ú. Kozlovice       
u Přerova. 
 

 

1030/30/3/2010 Harmonogram oprav Městského domu v Přerově na období let 2010 – 
2012 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje „Harmonogram oprav Městského domu             
v Přerově na období let 2010 – 2012 “ dle upravené přílohy č. 1. 
 

 

1031/30/4/2010 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2009 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o. a Teplo Přerov, a. s. 
 

 

1032/30/4/2010 Rozšíření druhu poskytnuté půjčky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje rozšíření druhu půjčky č. 2/10 poskytnuté z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 

bytového fondu výši Kč 100 000,-- s úrokem 4% p.a. na výměnu oken manželům J.  a Z. S., 
tak, že finanční prostředky, které nebudou vyčerpány na výměnu oken budou poskytnuty        
na nový druh, tj. zřízení plynového vytápění, včetně pořízení kotle, maximálně však ve výši 
Kč 70 000,-- 

 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce č. 2/10 mezi statutárním městem Přerov 

a manželi J. a Z.S., ve věci rozšíření půjčky o další druh, tj. zřízení plynového vytápění, včetně 
pořízení kotle. 
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1033/30/4/2010 Akcie společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu 4 245 ks kmenových 
akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, z majetku obce 
Žákovice, do majetku statutárního města Přerova za cenu 120 Kč / 1 akcie. 
 

 

1034/30/4/2010 Rozpočtové opatření č. 11 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 
 
2. ruší bod 2. usnesení č. 975/29/6/2010 ze dne 12. 4. 2010 
 
3. neschvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 3 a závazných ukazatelů dle přílohy 

č.4. 
 

 

1035/30/4/2010 Rozpočtové opatření č. 11 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 za podmínky získání dotací                 

na Rekonstrukci autobusového nádraží a Gymnastickou halu ZŠ U tenisu 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3. 
 
 

 

1036/30/4/2010 Prominutí pohledávek evidovaných Domovní správou města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 4/5 z dlužné částky              

274 824,00 Kč, tj. v částce 219 859,00 Kč, která se váže k dluhu a pozdním platbám, a to         
k bytu č. 11 v domě č.p. 1853, ulice U Tenisu 35 v Přerově, za panem P.  R., z čehož 
pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 
109 929,50 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní 
platby služeb spojených s užíváním bytu činí 109 929,50 Kč. 

 
2. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 198 343,00 Kč  za paní E. B.,             

z toho pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby 
nájemného činí 99 171,50 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku           
z prodlení za pozdní platby služeb spojených s užíváním bytu činí 99 171,50 Kč. Pohledávka 
se váže k dluhu a pozdním platbám z bytu č. 9 v domě č.p. 1827, ulice Kojetínská 24                
v Přerově, za bývalými manžely Z. K.,   a E. B.  Celková dlužná částka činí 396 686,00 Kč,     
z toho 198 343,00 Kč za panem Z. K.  a 198 343,00 Kč za paní E. B. 

 
3. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové částce 41 684,00 Kč,           

za paní I. Č. Pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby 
nájemného činí celkem 20 842,00 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova                
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na poplatku z prodlení za pozdní platby záloh na služby činí celkem 20 842,00 Kč. Pohledávka 
se váže k dluhům a pozdním platbám z bytu č. 14 v domě č.p. 122, ulice Kratochvílova č.o. 20 
ve výši 20 588,00 Kč, dále k bytu č. 4 v domě č.p. 1605, ulice Husova č.o. 15 ve výši             
20 094,00 Kč a k bytu č. 10 v domě č.p. 1828, ulice Kojetínská č.o. 26 ve výši  1 002,00 Kč. 

 
 

1037/30/4/2010 Žádost o finanční podporu - TS PULS 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem TS PULS, občanské sdružení, 
Osmek 11, 750 00  Přerov, IČ 70868514, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 
tanečního muzikálu Pošli to dál, 

 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 4116   Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze stát. rozpočtu 

170,0 * + 30,0 200,0 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

4342 2  Sociální péče a pomoc 
 přistěhovalcům a vybraným 
 etnikům (terénní soc. pracovník) 

700,0 + 30,0 
- 30,0 

700,0 

3429 1  Ostatní zájmová činnost 
 a rekreace 

0,0 + 30,0 0,0 

 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory 
 a grantový program 

29 984,7 + 30,0 30 014,7 

 
 

1038/30/4/2010 Žádost o poskytnutí dotace – D. Š. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- 
Kč žadateli D. Š. na propagaci jeho koncertních vystoupení. 
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1039/30/5/2010 Územní plán města Přerova - 1. změna 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona                
č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu, v platném znění rozhodlo o pořízení           
1. změny Územního plánu města Přerova, spočívající v těchto dílčích změnách: 
 
1.a  Změna části plochy pro dopravní zařízení DP (SSÚD pro dálnici D1 v k.ú. Předmostí) na plochu 
pro smíšené plochy občanského vybavení a výroby VS za účelem realizace (přemístění) areálu fy 
Kovomont, spol. s r.o., podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení. 
 
1.b Změna funkčního využití části pozemku p.č. 6752/1 v k.ú. Přerov určené pro plochy krajinné 
zeleně a části pozemku 6750/1 v k.ú. Přerov určené pro dopravní zařízení DP na smíšené plochy 
občanského vybavení a výroby VS, za účelem rozšíření areálu Logistického centra EMOS, a změna 
hranice regionálního biocentra RBC 164 Žebračka, podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu     
na usnesení. 
 
1.c Změna funkčního využití pozemku p.č. 139/4 v k.ú. Popovice u Přerova, který je součástí plochy 
zemědělské, na plochu pro polyfunkční komplexy vybavenosti OP, podle důvodové zprávy a přílohy 
tohoto návrhu na usnesení. 
 
1.d Změna spojená s opravou hranic vymezujících funkční plochy podle skutečného stavu, aktuálního 
stavu katastru nemovitostí, čitelnosti jejich popisu a návaznosti infrastruktury Obce Lhotka, podle 
důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení. 
 

 

1040/30/5/2010 Regionální letiště Přerov a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. deleguje člena Zastupitelstva města Přerova Bc. Iva Kropáče za zástupce statutárního města 

Přerova, resp. člena Zastupitelstva města Přerova Václava Zatloukala za náhradníka zástupce, 
na jednání valné hromady společnosti Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 
117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971, konané dne 30.6.2010, dle důvodové zprávy 

 
2. pověřuje zástupce, resp. náhradníka, statutárního města Přerova (dle části 1.usnesení) 

dispozicí k 99 akciím společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 
PSČ 750 02, IČ: 28572971 v nominální hodnotě 10.000,- Kč, na valné hromadě konané dne 
30.6.2010, dle důvodové zprávy. 

Termín: 1.7.2010 
 

 

1041/30/5/2010 Plánovací smlouva k výstavbě technické a dopravní infrastruktury pro 
výstavbu na nábřeží Protifašistických bojovníků 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a firmou PSS Přerovská stavební a.s., 
se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov IČ:27769585, na vybudování  technické a dopravní 
infrastruktury pro výstavbu na nábřeží Protifašistických bojovníků v Přerově. 
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1042/30/5/2010 Plánovací smlouva k výstavbě 12 rodinných domů v místní části 
Újezdec 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a panem J. S., na vybudování nové 
veřejné infrastruktury, nové přístupové komunikace včetně veřejného osvětlení, prodloužení hlavních 
řadů vodovodu, kanalizace, plynovodu a prodloužení distribuční soustavy elektrické energie nízkého 
napětí včetně přeložky stávajícího sloupu VN, pro novostavby 12 rodinných domů na pozemcích p.č. 
1246/4-10 a 1248 v k.ú. Újezdec u Přerova. 
 

 

1043/30/5/2010 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu v místní části Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a paní A. H. na vybudování nové 
veřejné infrastruktury, prodloužení distribuční soustavy elektrické energie nízkého napětí pro 
novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 378  v k.ú. Penčičky. 
 

 

1044/30/6/2010 SK Mlýn Přerov - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši  5. 000,- Kč 
subjektu SK Mlýn Přerov, IČ: 26526701, se sídlem Přerov, Za mlýnem 2, na úhradu části nákladů 
spojených s účastí členky klubu K. J.  na Mistrovství světa v minigolfu, které se bude konat v polovině 
srpna 2010 v Soči. 
 

 

1045/30/6/2010 Věra Lakomá - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 7. 000,- Kč 
subjektu Věra Lakomá, IČ: 65144465, s místem podnikání Přerov, Seifertova 437/12, na úhradu části 
nákladů spojených s účastí školy sportovního tance HIT CHEERLEADERS  na Mistrovství ČR - 
Cheer Dance Formation, konaném dne 1. května 2010 v Praze. 
 

 

1046/30/6/2010 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – projekt a opatření pro 
školní rok 2010/2011 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí podání projektové žádosti příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 

Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, s názvem „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků  
 ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“ v  rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, prioritní osy programu: 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory: 1.2 
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Bližší konkretizace projektové žádosti je uvedena v důvodové zprávě. 

 
2. schvaluje  
 a. financování nákladů speciálního pedagoga a psychologa Základní školy Přerov, 

Boženy Němcové 16 pro školní rok 2010/2011 z rozpočtu statutárního města Přerova 
dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě 
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 b. v případě, že příspěvková organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, 
uzavře smlouvu o poskytnutí dotace z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost na projekt s  názvem „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory 
žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“, vrátí statutárnímu městu Přerov 
finanční prostředky jím vynaložené na financování nákladů speciálního pedagoga        
a psychologa ve školním roce 2010/2011 za období pokryté dotací 

c. záměr financovat z  rozpočtu statutárního města Přerova náklady Základní školy 
Přerov, Boženy Němcové 16 v období 7/2012 až 6/2017 spojené s udržitelností 
projektu s názvem „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí“ pod podmínkou, že jmenovaná škola získá finanční 
podporu z dotačního titulu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení. 

 
3. schvaluje výjimku z  nejnižšího počtu žáků Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16,        

IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, v rozsahu 6 žáků pro 
školní rok 2010/2011 

 
4. schvaluje závazek statutárního města Přerova uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši 

stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost Základní školy Přerov, Boženy 
Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16,           
na 6 žáků pro školní rok 2010/2011 do celkové výše 175 000,- Kč 

 
5. schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 pro 

školní rok 2010/2011 dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 
 

 

1047/30/6/2010 Informace k možnému přiřazení silnoproudých oborů k Soukromé 
střední odborné škole živnostenské Přerov, s.r.o.       

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci k možnému přiřazení 
silnoproudých oborů k Soukromé střední odborné škole živnostenské Přerov, s.r.o., dle přílohy 
důvodové zprávy. 
 

 

1048/30/6/2010 Mateřská škola v Henčlově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola 

Přerov, U tenisu 2, dle přílohy č. 5 důvodové zprávy. 
 

Dodatek se týká rozšíření místa poskytování předškolního vzdělávání a školských služeb         
v části objektu Přerov VIII – Henčlov, Zakladatelů 9, s účinností od 1. 9. 2010. 

 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku            

do správy, příloze č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy Přerov,          
U tenisu 2. 

 
Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu a změna účetní hodnoty nemovitého majetku             
ve vlastnictví statutárního města Přerova, který se předává s účinností od 1. 7. 2010                 
k hospodaření jmenované organizaci v souvislosti s rozšířením místa poskytování 
předškolního vzdělávání a školských služeb v objektu Přerov VIII – Henčlov, Zakladatelů 9 
(viz příloha č. 6 důvodové zprávy). 

 
3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
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Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6409 24 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 36 036,9 - 1 200,0 34 836,9 
3111 6 Předškolní zařízení 10 372,2 * + 1 200,0 

+ 200,0 
11 772,2 

3113 6 Základní školy 30 693,3 * - 200,0 30 493,3 
* počáteční stavy navazující na jiný materiál 
 
 
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6 Předškolní zařízení - příspěvky na provoz 
včetně dalších výdajů příspěvkovým 
organizacím zřízeným městem Přerov 

10 372,2 * + 1 400,0 11 772,2 

6 Základní školy - příspěvky na provoz včetně 
dalších výdajů příspěvkovým organizacím 
zřízeným městem Přerov 

30 693,3 * - 200,0 30 493,3 

 
* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 

 

1049/30/6/2010 Církevní mateřská škola v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  
a. poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou právnickou osobou Církevní 
mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako 
příjemcem, na stavební úpravy a pořízení vnitřního vybavení Církevní mateřské školy              
v Přerově 

 
b. následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
  Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409 24 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 32 721,7* - 100,0 32 621,7 

3111 6 Předškolní zařízení (CMŠ) 0,0 + 100,0 100,0 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 30 014,7* + 100,0 30 114,7 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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2. schvaluje  
a. poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou právnickou osobou 
Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako 
příjemcem. Účel použití dotace je uveden v důvodové zprávě této předlohy. Smlouva               
o poskytnutí dotace se uzavírá dobu určitou od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013. 

 
b. následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409 24 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 32 621,7* - 16,7 32 605,0 
3111 6 Předškolní zařízení 11 633,2* + 16,7 11 649,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu nebo jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6 Předškolní zařízení - příspěvky na provoz včetně 
dalších výdajů příspěvkovým organizacím 
zřízeným městem Přerov 

11 633,2* + 16,7 11 649,9 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 
3. schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy          

v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, v zařízeních školního 
stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem 
mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu 
určitou od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013. 

 
 

1050/30/6/2010 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – bytu 
č. 490/11 v domě č.p. 489 a 490,  bytu č. 2698/6 v domě č.p. 2698 a 2699, 
bytu č. 2696/6 v domě č.p. 2696 a 2697,  bytu č. 210/7 v domě č.p. 210, 
275 a 276,  bytu č. 319/13 v domě č.p. 319, bytu č. 2722/3 v domě č.p. 
2722 a 2723, všechny v obci Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 490/11 v domě č.p. 489 a 490, Bajákova  č.or. 

12 a 14, Přerov, na pozemku p.č. 4394/17 zast. pl. , včetně spoluvlastnického podílu 215/6824 
na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 215/6824 k pozemku p.č. 
4394/17 zast.pl., o výměře 473 m² v k.ú.Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana Ing. A. F.,    
za kupní cenu  430 000,-- Kč, 

 
2. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 2698/6 v domě č.p. 2698 a 2699, Optiky  č.or. 

10 a 12, Přerov, na pozemku  p.č. 5196/21 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 
257/10922 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 257/10922      
k pozemku p.č. 5196/21 zast. pl., o výměře 585 m² v k. ú. Přerov,  obci Přerov, do vlastnictví 
pana  J. L.,  za kupní cenu 360 000,-- Kč, 
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3. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 2696/6 v domě č.p. 2696 a 2697, Optiky   č.or. 6 
a 8,  Přerov, na pozemku p.č. 5196/19 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 257/10922    
na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 257/10922 k pozemku 
p.č. 5196/19 zast. pl., o výměře 590 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví  společnosti 
posudek .com s.r.o., Přerov, Želatovská 2590/5,  za kupní cenu 360 000,-- Kč, 

 
4. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 210/7 v domě č.p. 210, 275 a 276 , tř. 17. 

listopadu  č.or. 10, 12 a 14, Přerov, na pozemku p.č. 2883/33 zast. pl., včetně 
spoluvlastnického podílu 136/11139 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 136/11139 k pozemku p.č. 2883/33 zast. pl., o výměře 759 m² v k.ú. 
Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana J. L., za kupní cenu 320 000,-- Kč, 

 
5. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 319/13 v domě č.p. 319, Velká Dlážka  č.or. 25, 

Přerov, na pozemku p.č. 4160/5 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 3163/126786         
na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 3163/126786 k pozemku 
p.č. 4160/5 zast. pl., o výměře 231 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov,  do vlastnictví pana L. R.,    
za kupní cenu  516 000,-- Kč, 

 
6. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2722/3 v domě č.p. 2722 a 2723, bří Hovůrkových 

č. or. 18 a 20, Přerov, na pozemku p.č. 5307/68 a 5307/294 zast. pl. , včetně spoluvlastnického 
podílu 603/21875 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
603/21875 k pozemku p.č. 5307/68 zast. pl., o výměře 579 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov,       
do vlastnictví pana P. P, za kupní cenu  757 500,-- Kč. 

 
 

1051/30/7/2010 Obecně závazná vyhláška o stanovení některých povinností při 
přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města 
Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku o stanovení některých 
povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova ve znění 
dle přílohy č. 1. 
 

 

1052/30/7/2010 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 
•••• Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12,                   

IČ: 47184469,    na aktivitu „Přírodovědné soutěže a akce EVVO“, ve výši 28 800,- Kč, 
•••• Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2,               

IČ: 70259925, na aktivitu „ Ekovýuka“, ve výši 24 000,- Kč, 
•••• Centrum pro rodinu Ráj  o.s., se sídlem Pavlovice u Přerova č. 5, IČ: 22661701, na aktivitu 

„EVV v aktivitách Oázy Předmostí“, ve výši 20 000,- Kč, 
•••• Mateřské centrum Sluníčko v Přerově, občanské družení, se sídlem Sokolská 26, Přerov             

I-Město, Přerov, IČ: 66743516, na aktivitu „Ekodomimi (Ekologická domácnost a miminko)“,     
ve výši 15 000,- Kč, 

•••• Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 
24, se sídlem Přerov, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu „Zvyšování a rozvoj znalostí, 
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schopností a dovedností žáků OA a JŠ s právem SJZ, Přerov, Bartošova 24 v oblasti EVVO 
prostřednictvím výukových programů a školní soutěže“, ve výši 26 000,- Kč, 

•••• Základní škola Přerov,Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27,                   
IČ: 45180091, na aktivitu „Školní ekologická zahrada ZŠ Trávník 27, Přerov - 3.etapa 
(výstavba základů přírodní učebny)“, ve výši 30 000,- Kč; 

 
2. neschvaluje poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši: 
•••• Moravský ornitologický polek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, 

občanské sdružení, se sídlem Přerov, Čapky Drahlovského 3, IČ: 14617218, na aktivitu 
„Ekocentrum MOS - středisko osvětových aktivit v oblasti ochrany přírodního prostředí“,      
ve výši 58 000,- Kč, 

•••• DUHA Klub Rodinka , organizační jednotka občanského sdružení, se sídlem tř. 17. listopadu 
16, Přerov I-Město, IČ: 71174826, na aktivitu „Bubnujeme pro radost - Evropský den bez aut 
a Den Země - 22. září a 22. dubna“, ve výši 27 000,- Kč, 

•••• Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Želatovská 8,            
IČ: 49558862, na aktivitu „Svítí slunce, svítí na ZŠ Želatovská - etapa učebna EVVO“,          
ve výši  50 000,- Kč, 

•••• Základní škola Přerov, Svisle 13, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Svisle 13, IČ: 47858052,    
na aktivitu „Třídíme - šetříme“, ve výši 32 296,- Kč. 

 
 

1053/30/7/2010 Dotace na podporu činnosti střediska environmentální výchovy včetně 
záchranné stanice pro handicapované živočichy v areálu ORNIS 
Muzea Komenského v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy               
o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč Muzeu Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7,        
750 11 Přerov, IČ: 097969, na podporu činnosti střediska environmentální výchovy včetně záchranné 
stanice pro handicapované živočichy v areálu ORNIS Muzea Komenského v Přerově. 
 

 

1054/30/7/2010 Nominace na kandidáty Správní rady a Dozorčí rady - Střední 
Morava-Sdružení cestovního ruchu. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. navrhuje Bc. Ivo Kropáče do funkce člena Správní rady sdružení Střední Morava-Sdružení 

cestovního ruchu, Horní nám. 5, 772 00  Olomouc, IČ  75087057, 
 
2. navrhuje Mgr. Radovana Rašťáka do funkce člena Dozorčí rady sdružení Střední Morava-

Sdružení cestovního ruchu, Horní nám. 5, 772 00  Olomouc, IČ  75087057. 
 

 

1055/30/7/2010 Dohody o partnerství k projektu „Rozvoj služeb eGovernment              
v obcích – zřízení technologického centra ORP a pořízení elektronické 
spisové služby“ mezi statutárním městem Přerov a obcemi 
zúčastněnými na projektu    

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření dohod o partnerství k projektu „Rozvoj služeb eGovernment v obcích – 
zřízení technologického centra ORP a pořízení elektronické spisové služby“ ve smyslu ust.      
§ 48 zákona č. 128/2008 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi 
statutárním městem Přerov jako žadatelem – realizátorem projektu a následujícími obcemi 
jako jednotlivými partnery projektu, které budou mít zajištěn přístup k elektronické spisové 
službě prostřednictvím elektronické spisové služby v hostovaném režimu provozované           
na technologickém centru realizátora:  

 
 obec Domaželice, IČ 00845132, se sídlem Domaželice 123, 751 15 Domaželice 
 obec Grymov, IČ 00636231, se sídlem Grymov č.27, 751 21 Prosenice 
 obec Křtomil, IČ 00636312, se sídlem Křtomil 60, 751 14 Dřevohostice 
 obec Oldřichov, IČ 00636428, se sídlem Oldřichov 17, 751 11 Radslavice 
 obec Oprostovice, IČ 00636452, se sídlem Oprostovice 36, 753 54 Soběchleby 
 obec Podolí, IČ 00636479, se sídlem Podolí 33, 751 16 Želatovice 
 obec Radkovy, IČ 00636517, se sídlem Radkovy 38, 751 14 Radkovy 
 obec Sušice, IČ 00636606, se sídlem Sušice 63, 751 11 Radslavice 
 obec Věžky, IČ 00600857, se sídlem Věžky 17, 751 19 Vlkoš u Přerova. 
 

Znění dohody je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 
 

2. schvaluje uzavření dohod o partnerství k projektu „Rozvoj služeb eGovernment v obcích – 
zřízení technologického centra ORP a pořízení elektronické spisové služby“ ve smyslu ust. § 
48 zákona č. 128/2008 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi 
statutárním městem Přerov jako žadatelem – realizátorem projektu a následujícími obcemi 
jako jednotlivými partnery projektu, které budou mít zajištěn přístup k elektronické spisové 
službě nákupem licence plné verze elektronické spisové služby (vlastní licence) provozované 
na vlastní technologii partnera:  

 
 obec Bochoř, IČ 00301051, se sídlem Náves 41, 751 08 Bochoř 
 obec Čechy, IČ 00636177, se sídlem Čechy 30, 75115 Domaželice u Přerova 
 obec Dobrčice, IČ 00636193, se sídlem Dobrčice 4, 750 02 Přerov 
 obec Křenovice, IČ 00636304, se sídlem Křenovice 18, 752 01 Kojetín 
 obec Měrovice nad Hanou, IČ 00636380, se sídlem Měrovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetín 
 obec Oplocany, IČ 00636444, se sídlem Oplocany 100, 751 01 Tovačov 
 obec Polkovice, IČ 00301752, se sídlem Polkovice 15, 751 44 Polkovice 
 obec Přestavlky, IČ 00636495, se sídlem Přestavlky 109, 750 02 Přerov 
 obec Radslavice, IČ 00301884, se sídlem Na Návsi 103, 751 11 Radslavice 
 obec Stará Ves, IČ 00636584, se sídlem Stará Ves 75, 750 02 Přerov 
 obec Stříbrnice, IČ 00636592, se sídlem Stříbrnice 91, 752 01 Kojetín 
 obec Tučín, IČ 00636631, se sídlem Tučín 127, 751 16 Želatovice 
 obec Uhřičice, IČ 00636657, se sídlem Uhřičice 111, 752 01 Kojetín. 
 

Znění dohody je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje uzavření dohod o partnerství k projektu „Rozvoj služeb eGovernment v obcích – 

zřízení technologického centra ORP a pořízení elektronické spisové služby“ ve smyslu ust. § 
48 zákona č. 128/2008 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi 
statutárním městem Přerov jako žadatelem – realizátorem projektu a následujícími obcemi 
jako jednotlivými partnery projektu, které nemají zájem o zajištění přístupu k elektronické 
spisové službě pořízením licence elektronické spisové služby v rámci projektu:  

 
 obec Horní Moštěnice, IČ 00301264, se sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní 
Moštěnice 

 obec Hradčany, IČ 00636282, se sídlem Hradčany 64, 751 11 Radslavice 
 obec Lazníčky, IČ 00636321, se sídlem Lazníčky 35, 751 25 Veselíčko 
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 obec Nahošovice, IČ 00 636 401, se sídlem Nahošovice 39, 751 14 Nahošovice 
 obec Radvanice, IČ 00636533, se sídlem Radvanice 46, 751 21 Prosenice 
 obec Vlkoš, IČ 00600865, se sídlem Ke Mlýnu 206, 751 19 Vlkoš. 
 

Znění dohody je přílohou č. 3 důvodové zprávy. 
 

 

1056/30/7/2010 Stanoviska Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné 
správy jako orgánu dozoru nad zákonností samostatné působnosti 
vykonávané statutárním městem Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí stanoviska Ministerstva vnitra ČR, 
odboru dozoru a kontroly veřejné správy, které jsou přílohou č. 1 a 2 této předlohy. 
 

 

1057/30/7/2010 Stanovení počtu zastupitelů. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje v souladu s § 67 zákona číslo 128/2000 Sb.,      
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Přerova       
na volební období 2010 - 2014 na 35. 
 

 

1058/30/7/2010 Podněty a připomínky z jednání orgánů města 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám 
vzneseným na 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

1059/30/7/2010 Zakladatelská smlouva zájmového sdružení právnických osob OK4EU 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření zakladatelské smlouvy zájmového sdružení právnických osob "OK4EU" 

mezi navrhovanými smluvními stranami uvedenými v zakladatelské smlouvě, kterou bude 
založeno zájmové sdružení právnických osob "OK4EU" za podmínek obsažených v přílohách, 

 
2. schvaluje stanovy zájmového sdružení právnických osob "OK4EU" ve znění dle přílohy, 
 
3. deleguje Mgr. Josefa Kulíška jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních valné 

hromady zájmového sdružení právnických osob "OK4EU", 
 
4. navrhuje Ing. Zdeňka Kazílka jako člena správní rady zájmového sdružení právnických osob 

"OK4EU", 
 
5. schvaluje výši příspěvku  statutárního města Přerova  jako partnera sdružení pro rok 2010 ve 

výši 40.000,-- Kč, 
 
6. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
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Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6310 2141 11  Příjmy z úroků 1 092,0 * + 40,0 1 132,0 
 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3636 1  Územní rozvoj (neinvestiční 
 transfery DSO aj.) 

1 455,0 + 40,0 1 495,0 

 
 

 

1060/30/8/2010 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty                  
a připomínkami vznesenými na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

V Přerově dne 14. června 2010 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                     Bc. Ivo Kropáč 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


