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USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12. 4. 2010 

 

948/29/1/2010 Zahájení, schválení programu 29. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12. dubna 2010 
 
2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka a MUDr. Michala Chromce za ověřovatele 29. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

949/29/2/2010 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města 
Přerova pana Radka Pospíšilíka v  souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení),  ve znění pozdějších předpisů. 

 

950/29/3/2010 Informace osadních výborů v místních částech 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace osadních výborů v místních 
částech Čekyně, Kozlovice, Popovice. 

 

951/29/3/2010 Informace o činnosti Rady města Přerova od 28. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

952/29/4/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 54 v k.ú. Popovice 
u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod pozemku p.č. 54 ost.pl. o výměře 1063 m2 v k.ú. Popovice u Přerova. 
 

 

953/29/4/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemků  parcelních 
čísel 6747/1, 6749/7, 6749/16, 6749/6, 6752/2, 6752/6, 6752/22, vše v  k.ú. 
Přerov, budovy bez č.p./č.ev. – občanská vybavenost, příslušné k části 
obce Přerov I- Město na pozemku p.č. 6749/6, budovy bez č.p./č.ev. – 
jiná stavba, , příslušné k části obce Přerov I- Město na pozemku p.č. 
6749/7, části budovy bez č.p./č.ev  - zemědělská stavba,  příslušné k 
části obce Přerov I- Město na pozemku p.č. 6752/6, vše v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova částí pozemků p.č. 6747/1 ostatní 
plocha o výměře 242 m2, p.č. 6749/7 zast.plocha a nádvoří o výměře 105 m2 , p.č. 6749/16 ost. plocha 
o výměře 673 m2, p.č. 6749/6  zast. plocha a nádvoří o výměře 53 m2, p.č. 6752/2 ost. plocha o 
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výměře 5.081 m2, p.č. 6752/6 zast. plocha a nádvoří o výměře 391 m2, p.č. 6752/22 zast. plocha a 
nádvoří o výměře 297 m2,  vše v  k.ú. Přerov , budovy bez č.p./č.ev. – občanská vybavenost, příslušné 
k části obce Přerov I- Město na pozemku p.č. 6749/6, budovy bez č.p./č.ev. – jiná stavba,  příslušné     
k části obce Přerov I- Město na pozemku p.č. 6749/7, části budovy bez č.p./č.ev  - zemědělská stavba,  
příslušné k části obce Přerov I- Město na pozemku p.č. 6752/6, vše v k.ú. Přerov. 

 

954/29/4/2010 Záměr statutárního města Přerova- nepeněžitý vklad movitých věcí      
v majetku statutárního města Přerova do základního kapitálu 
společnosti VaK Přerov a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý 
vklad movitých věcí v majetku statutárního města Přerova : 
 
1. vodovod Čekyně - pořizovací cena 20.806.476,76 Kč - pod podmínkou udělení souhlasu 
Ministerstva zemědělství ČR 
 
2. vodovod Penčice - pořizovací cena 12.455.767,50 Kč - pod podmínkou udělení souhlasu 
Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. 
 
3. rozšíření vodovodu - Újezdec, ul. Spojovací - pořizovací cena 270.561,60 Kč 
 
4. rozšíření vodovodu, Újezdec, ul .Přerovská - pořizovací cena 819.422,10 Kč 
 
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, 
IČ: 47674521 v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upisováním akcií. 

 

955/29/4/2010 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  
pozemku p.č. st. 245 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku p.č.  st. 245 zast.pl.    
o výměře 50 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, z majetku statutárního města Přerova           
do společného jmění manželů A.  a   Z.B,  za kupní cenu  2.250,- Kč, t.j 45,- Kč/m2 – cena v místě       
a čase obvyklá. 

 

956/29/4/2010 Úplatný převod pozemků pod stavbami ve vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí: 
 
k.ú.  Pozemek    výměra 
Přerov  6703/1  zast.pl. a nádvoří 681m2 
Přerov  6703/6  zast.pl. a nádvoří 208 m2 
Přerov  6705/4  zast.pl. a nádvoří 50 m2 
Předmostí  st.902   zast.pl. a nádvoří 1329m2 
Přerov  1019/2  zast.pl. a nádvoří 414 m2 
Přerov  1019/5  zast.pl. a nádvoří 410 m2 
Přerov  1032/12  zast.pl. a nádvoří 77 m2 
Přerov  2578/2  zast.pl. a nádvoří 994 m2 
Přerov  5196/9           zast.pl. a nádvoří 467 m2 
Přerov  5198/59 zast.pl. a nádvoří 180 m2 
Přerov  5198/60 zast.pl. a nádvoří 179 m2 
Přerov  5198/61 zast.pl. a nádvoří 179 m2 
Přerov  2487/39 zast.pl. a nádvoří 444 m2 
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Přerov  5207/47 zast.pl. a nádvoří 34 m2 
Přerov  5207/49 zast.pl. a nádvoří 125 m2 
Přerov  5176/20 zast.pl. a nádvoří 17 m2 
Přerov  5176/22 zast.pl. a nádvoří 8 m2 
Přerov  5307/254 zast.pl. a nádvoří 16 m2 
Přerov  5307/129 zast.pl. a nádvoří 193 m2 
Přerov  5307/136 zast.pl. a nádvoří 644 m2 
Přerov  5307/241 zast.pl. a nádvoří 90 m2 
Přerov  4394/10 zast.pl. a nádvoří 473 m2 
Přerov  4394/12 zast.pl. a nádvoří 179 m2 
Přerov  4394/13 zast.pl. a nádvoří 179 m2 
Přerov  4394/14 zast.pl. a nádvoří 183 m2 
Přerov  4394/15 zast.pl. a nádvoří 230 m2 
Přerov  4394/16 zast.pl. a nádvoří 229 m2 
Přerov  4394/60 zast.pl. a nádvoří 6 m2 
Přerov  4394/61 zast.pl. a nádvoří 8 m2 
Přerov  4394/28 zast.pl. a nádvoří 376 m2 
Přerov  4394/40 zast.pl. a nádvoří 485 m2 
Přerov  4394/50 zast.pl. a nádvoří 375 m2 
Přerov  4394/52 zast.pl. a nádvoří 378 m2 
Přerov  5104/2  zast.pl. a nádvoří 371 m2 
Přerov  5104/3  zast.pl. a nádvoří 279 m2 
Přerov  5104/4  zast.pl. a nádvoří 349 m2 
Přerov  4672/9  zast.pl. a nádvoří 378 m2 
Přerov  6786/2  zast.pl. a nádvoří 998 m2 
Přerov  3686/2  zast.pl. a nádvoří 373 m2 
Přerov  3686/3  zast.pl. a nádvoří 483 m2 
Přerov  3642/2  zast.pl. a nádvoří 374 m2 
Přerov  3619/3  zast.pl. a nádvoří 482 m2 
Přerov  4293/22 zast.pl. a nádvoří 369 m2 
Přerov  4293/19 zast.pl. a nádvoří 374 m2 
Přerov  4293/20 zast.pl. a nádvoří 371 m2 
Přerov  4293/21 zast.pl. a nádvoří 370 m2 
Přerov  4293/18 zast.pl. a nádvoří 372 m2 
Přerov  4927/2  zast.pl. a nádvoří 1 m2 
Přerov  480  zast.pl. a nádvoří 1133 m2 
Přerov  560  zast.pl. a nádvoří 206 m2 
Přerov  561  zast.pl. a nádvoří 274 m2 
Přerov  562/1  zast.pl. a nádvoří 176 m2 
Přerov  562/2  zast.pl. a nádvoří 2 m2 
Přerov  552/2  zast.pl. a nádvoří 257 m2 
Přerov  75/30  zast.pl. a nádvoří 21 m2 
Přerov  75/29  zast.pl. a nádvoří 21 m2 
Přerov  75/28  zast.pl. a nádvoří 11 m2 
Přerov  99  zast.pl. a nádvoří 184 m2 
Přerov  1278  zast.pl. a nádvoří 599 m2 
Přerov  2159  zast.pl. a nádvoří 312 m2 
Přerov  199/1  zast.pl. a nádvoří 388 m2 

Přerov  646/1  zast.pl. a nádvoří 378 m2 
Přerov  3111/1  zast.pl. a nádvoří 1201m2 
Přerov  3114/2  zast.pl. a nádvoří 349 m2 
Přerov  3126/3  zast.pl. a nádvoří 111 m2 
Přerov  3127/1  zast.pl. a nádvoří 117 m2 
Přerov  3130  zast.pl. a nádvoří 574 m2 
Přerov  3346/3  zast.pl. a nádvoří 204 m2 
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Přerov  3346/4  zast.pl. a nádvoří 742 m2 
Přerov  2790/8  zast.pl. a nádvoří 270 m2 
Přerov  2790/7  zast.pl. a nádvoří 267 m2 
Přerov  1032/7  zast.pl. a nádvoří 252 m2 
Přerov  4394/51 zast.pl. a nádvoří 375 m2 
Přerov  část ZE-GP 3100   60 m2 
Přerov   část ZE-GP 3072   80 m2 
Přerov  část ZE-EN 3067/2   50 m2 
Přerov  část ZE-GP 3099/3   60 m2 
 
z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov,              
IČ 00053236 se sídlem Kratochvílova ul.č.128/41, Přerov I – Město za kupní cenu ve výši 
12.229.000,-Kč (tj.500,-Kč/m2) . Kupní smlouva bude obsahovat ujednání, kdy se kupující zavazuje 
uhradit daň z převodu nemovitostí. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je notifikace úplatného 
převodu Evropskou komisí. 

 

957/29/4/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 4672/11 a  části pozemku p.č. 4672/1, oba v  k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 4672/11 zast. plocha a nádvoří o výměře 378 m2 a  části 
pozemku p.č. 4672/1 ost. plocha  o výměře cca 10 m2, oba v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků 
bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 481, 
příslušného k části obce Přerov I – Město,   a to následovně: 
 
 
Č.jed.      Způsob využití              LV č.        Vlast. Podíl 
 
 
481/1                  byt                       7190           697/22903 
 
481/2                  byt                       13795         606/22903 
 
481/3                  byt                       7190           360/22903 
 
481/4                  byt                       7190           524/2290 
 
481/5                  byt                       7190           528/22903 
 
481/6                  byt                       7190           697/22903 
 
481/7                  byt                       15420         606/22903 
 
481/8                  byt                       7190           360/22903 
 
481/9                  byt                       7190           524/22903 
 
481/10                byt                       16213         697/22903 
 
481/11                byt                       7190           697/22903 
 
481/12                byt                       7190           606/22903 
 
481/13                byt                       7190           360/22903 
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481/14                byt                       16214         524/22903 
 
481/15                byt                       7190           697/22903 
 
481/16                byt                       15275         697/22903 
 
481/17                byt                       7190           606/22903 
 
481/18                byt                       7190           360/22903 
 
481/19                byt                       7190           524/22903 
 
481/20                byt                       7190           697/22903 
 
481/21                byt                       7190           697/22903 
 
481/22                byt                       7190           606/2290 
 
481/23                byt                       7190           360/22903 
 
481/24                byt                       7190           524/22903 
 
481/25                byt                       14655         697/22903 
 
481/26                byt                       14731         697/22903 
 
481/27                byt                       7190           606/22903 
 
481/28                byt                       7190           360/22903 
 
481/29                byt                       15584         524/22903 
 
481/30                byt                       16212         697/22903 
 
481/31                byt                       14654         697/22903 
 
481/32                byt                       14253         606/22903 
 
481/33                byt                       7190           360/22903 
 
481/34                byt                       7190           524/22903 
 
481/35                byt                       7190           697/22903 
 
481/36                byt                       14169         697/22903 
 
481/37                byt                       16215         606/22903 
 
481/38                byt                       7190           360/22903 
 
481/39                byt                       7190           524/22903 
 
481/40                byt                       14143         697/22903 
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       Na prodej  pozemku p.č. 4672/11 zast. plocha a nádvoří o výměře 378 m2 a  části pozemku p.č. 
4672/1 ost. plocha  o výměře cca 10 m2, oba v k.ú. Přerov,  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. 

 

958/29/4/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 6577/236  a částí pozemků p.č. 6577/2, p.č. 6577/22, p.č. 
6577/25 a p.č. 6577/26 vše k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 
6577/236, zahrada o výměře  157 m2 a částí pozemků p.č. 6577/2, ostatní plocha, dle geometrického 
plánu č.3701/90/2007 označeného jako díl "c"o výměře 175 m2  , p.č. 6577/22, trvalý travní porost, dle 
geometrického plánu č.3701/90/2007 označeného jako díl "d" o výměře 36 m2, p.č. 6577/25, trvalý 
travní porost, dle geometrického plánu č.3701/90/2007 označeného jako díl "b" o výměře 642 m2 a p.č. 
6577/26, ostatní plocha, dle geometrického plánu č.3701/90/2007 označeného jako díl "a"o výměře 85 
m2 vše k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 3701/90/2007 označených jako pozemek p.č. 6577/251 
ostatní plocha  o výměře 938 m2 , z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Havel servis 
s.r.o., IČ 26875039 se sídlem Skopalova 131/16, Přerov, za kupní cenu dle návrhu žadatele ve výši 
383.024,-Kč - cena dle znaleckého posudku v místě a čase obvyklá snížená o 20%. 

 

959/29/4/2010 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 
společností Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem Přerov, Přerov I-
Město, 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 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. 

 

960/29/4/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 24 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2498, 2499, 2500, 2501, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 5734/2, 
5734/3, 5734/4, 5734/5 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 24 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2498, 2499, 2500, 2501, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném           
na pozemcích p.č. 5734/2, 5734/3, 5734/4, 5734/5, vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/17, 18, 19, 20) a 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2498, 2499, 2500, 2501 a 
pozemcích p.č. 5734/2 o výměře 164 m², p.č. 5734/3 o výměře 152 m², p.č. 5734/4 o výměře 152 m² a 
p.č. 5734/5 o výměře 151 m², t.j. pozemky o celkové výměře 619 m², vše zastavěná plocha a nádvoří   
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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. 

 

961/29/4/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 7 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2006, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2136 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 7 bytových jednotek v objektu   
k bydlení č.p. 2006, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2136      
v k.ú. Přerov (nám. Svobody 8) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2006, pozemku p.č. 2136, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 418 m², a pozemku p.č. 2135, 
ostatní plocha o výměře 296 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 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. 

 

962/29/4/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 22 
bytových jednotek 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 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje 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 jsou uvedeny         
v příloze č. 1 této předlohy. 

 

963/29/4/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 2863, 2864, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku 
p.č. 2790/3 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 mění usnesení č. 915/28/3/2010, schválené                      
na 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 8.2.2010, kterým po projednání schválilo úplatný 
převod 36 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2863, 2864, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, postaveném na pozemku  p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov (Kozlovská 39, 41) a spoluvlastnických 



 8 

podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2863, 2864 a pozemku p.č. 2790/3 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 dané 
předlohy, 
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu dvou bytových jednotek – bytové 
jednotky č. 2863/14 a bytové jednotky č. 2863/15, kdy se původní znění přílohy: 
 
Jednotka  nájemce Velikost podílu Cena jednotky 

-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

Cena 
pozemku  
ve výši 30% 

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

2863/14 2+1 Hansmannová 
Marta 

6147/294018 243.328 Kč 
364.993 Kč 

6.934Kč 250.262 Kč 
371.927 Kč 

2863/15 3+1 Ing. Zapletal 
Pavel 

8429/294018 330.215 Kč 
495.323 Kč 

9.508 Kč 339.723 Kč 
504.831 Kč 

 
nahrazuje zněním: 
 

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

Cena 
pozemku  
ve výši 30% 

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

2863/14 2+1 Hansmannová  
Marta 

6031/294018 239.662 Kč 
359.494 Kč 

6.803 Kč 246.465 Kč 
366.297 Kč 

2863/15 3+1 Ing. Zapletal 
Pavel 

8545/294018 333.836 Kč 
500.753 Kč 

9.639 Kč 343.475 Kč 
510.392 Kč 

 
 
V částech netýkajících se dvou bytových jednotek – bytové jednotky č. 2863/14 a bytové jednotky č. 
2863/15 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 

 

964/29/4/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
odstoupení Statutárního města Přerova od smlouvy o převodu 
vlastnictví jednotky č. 2783/4 v objektu k bydlení č.p. 2781, 2782, 2783, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 4293/16 v 
k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odstoupení Statutárního města Přerova             
od smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 2783/4 v objektu k bydlení č.p. 2781, 2782, 2783, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/16 v k.ú. Přerov (Sokolská 2, 4, 6) a 
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a zastavěném pozemku p.č. 4293/16 v k.ú. 
Přerov ve výši 4022/205354, která byla uzavřena dne 18.12.2009 s nájemkyní bytové jednotky, paní 
D. V., z důvodu neuhrazení kupní ceny ve výši 198.124,- Kč v termínu do 18.1.2010. 

 

965/29/4/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 234/2 v objektu k bydlení č.p. 234, 235, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1981/10 v 
k.ú. Přerov. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky č. 234/2 v objektu k bydlení č.p. 234, 

235, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1981/10 v k.ú. Přerov 
(Interbrigadistů 13, 15) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení za cenu 480.889,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 
1981/10 v k.ú. Přerov ve výši 488/21870 za cenu 13.341,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 494.230,- 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 F. a M.B., přičemž převod bude realizován            
v termínu do 31.7.2010. 

 
2. neschvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky č. 234/2 v objektu k bydlení č.p. 234, 

235, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1981/10 v k.ú. Přerov 
(Interbrigadistů 13, 15) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení za sníženou cenu 436.659,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném 
pozemku p.č. 1981/10 v k.ú. Přerov ve výši 488/21870 za cenu 13.341,- Kč, t.j. převod 
uvedených nemovitostí za celkovou cenu 450.000,- Kč, na základě žádosti o snížení 
nabídkové ceny, do vlastnictví stávajících nájemců, manželů F. a M.B.,  přičemž převod bude 
realizován v termínu do 31.7.2010. 

 

966/29/4/2010 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 698 v k.ú. Kozlovice u Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova  -části  pozemku p.č. 698 orná půda o výměře cca 3.000 m2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova, z vlastnictví M. B.  id.½  a  K. B.  id.½. 

 

967/29/4/2010 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 279 v k.ú. Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje bezúplatný převod  pozemku p.č. 279  ostatní 
plocha o výměře 505 m2  v k.ú.Penčice,  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví 
statutárního města Přerova. 

 

968/29/4/2010 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 
pozemku  p.č.  723/8 orná půda a  infrastruktury  vybudované            
na tomto pozemku v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí  darovací smlouvě  
mezi  R.B., jako budoucím dárcem a statutárním městem Přerov jako budoucím  obdarovaným            
na pozemek p.č. 723/8 orná půda o výměře 677 m2  v k.ú. Kozlovice u Přerova a vybudovanou 
infrastrukuru, která spočívá  ve výstavbě  komunikace včetně chodníku a veřejného osvětlení. 
Smlouva o budoucí  darovací smlouvě bude uzavřena po výmazu  zástavních práv v  katastru 
nemovitostí k pozemku p.č. 723/8  v k.ú. Kozlovice u Přerova. Darovací smlouva bude uzavřena        
do 60-ti dnů poté, co budoucí  dárce  doručí  budoucímu obdarovanému   geometrický plán, kterým 
bude stavba komunikace včetně chodníku  zaměřena  a  současně poté, co budoucí dárce bude 
oprávněn  předmětné stavby užívat po jejich dokončení  v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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969/29/4/2010 Úplatný převod nemovité věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 370/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci do vlastnictví 
statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 370/1 označené geometrickým plánem č. 489-
155/2009 ze dne 23.10.2009 jako pozemek p.č. 370/4 (orná půda) o výměře 45 m2 v k.ú. Újezdec        
u Přerova z vlastnictví Ing. A.K.,  a Ing. arch. K.K, za kupní cenu ve výši 18.000,-Kč (tj. 400,- Kč/m2). 
Podmínkou uzavření kupní smlouvy je skutečnost, že se Komerční banka, a.s., IČ 45317054, se sídlem 
Na Příkopě 969/33, Praha 1, jako zástavní věřitel vzdá zástavních práv, kterými je předmět převodu 
zatížen. 

 

970/29/4/2010 Směna  nemovitých věcí  - pozemků p.č. 178,  p.č. 179/2  za pozemky 
p.č.  172/2,  p.č.169/1, p.č. 171/17  vše  v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu  pozemku p.č. 178 zahrada o výměře  
194 m2  a  pozemku p.č. 179/2  orná půda o výměře 273 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, ve vlastnictví  
statutárního města Přerova za pozemky p.č. 169/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 186 m2,  
p.č. 171/17 ostatní plocha jiná plocha o výměře 135 m2, a část pozemku  p.č. 172/2 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, dle geometrického plánu č.  580-184/2009  označený jako pozemek p.č. 172/8 
ostatní plocha  o výměře 263 m2  vše v k.ú. Kozlovice u Přerova,  ve vlastnictví Ing. F.K., bez 
doplatku rozdílu  cen. 

 

971/29/5/2010 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2009 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  
 
a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2009, včetně příloh a 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a souhlasí, dle 
§ 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2009, a to bez výhrad, 

  
b) rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k datu 

31. 12. 2009 statutární město Přerov, dle návrhů uvedených v tomto materiálu, v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 
c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje, 
 
d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31. 12. 2009. 
 
2. bere na vědomí  
 
a) rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31. 12. 2009 dle přílohy č. 14, 
 
b) informaci o hospodaření společností Přerovská rozvojová, s. r. o. a BIOPLYN s. r. o.             

„v likvidaci“ dle přílohy č. 15. 
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972/29/6/2010 Rozdělení finančních prostředků FMB 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.a) schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 

bytového fondu  poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 
a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich zajištění takto: 

 
Poř. 
čís. 

Žadatel Lokalita 
opravovanéh
o domu 

Druhy půjček Částka Kč Zajištění 

1. Z. S.  2-zřízení plyn. top. 70 000,- Ručitel: 
L. S. 

2. J. a  Z.S. 
 

 3-výměna oken 100 000,- Ručitel: 
D.S. 

3. V. a  Ing. J. D.  1-vým.střeš.krytiny 
9-vým.klemp.prvků 

360 000,- Zástavou 
nemovitostí 

4. Obecně 
prospěšné 
bytové družstvo 
Morava 

 1-vým.střeš.krytiny 
9-oprava oplechov. 
15-opr.kanalizace 
18-oprava komínů 
22-výměna oken 

685 000,- Zástavou 
nemovitostí 

5. M. K.  3-výměna oken 40 000,- Ručitel: 
Z.K. 

6. P.O.   2-zřízení plyn.top. 
3-výměna dveří 

100 000,- Ručitel: 
J.O. 

7. K.  a   L.P.  3-výměna oken 100 000,- Ručitel: 
P.F. 

8. J.R.  3-výměna oken 25 000,- Ručitel: 
E.R. 

9. J. a   P.P. *)  2-zřízení plyn.top. 
8-oprava koupelny a 
WC 

100 000,- Ručitel: 
T.P. 

 
*) půjčka bude poskytnuta pod podmínkou doložení výše příjmů žadatelů a ručitele v termínu do 
zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 12. 4. 2010 
 
1.b)  neschvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 

bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu a 
uzavření smluv o půjčkách včetně jejich zajištění  takto:  

 
1. M. a   S.P.   1-oprava střechy 100 000,- Ručitel: 

D.Z. 
 
2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 
 
3. schvaluje podmínky druhého výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu oprav, 

modernizací a rozšiřování bytového fondu  v roce 2010 v souladu s čl. IV. Vnit řního předpisu 
č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu takto: 

 
 žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací  
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 a rozšiřování bytového fondu budou podávány v termínu od 24. 5. 2010 do 9. 7. 2010, 
 
 místo pro vyzvedávání tiskopisů žádostí o půjčku a jejich podání: 
 Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, Odbor finanční, Oddělení cen a fondů  
 bydlení, I. poschodí, dveře č. 23 – Kristina Bukvaldová. Formulář žádosti je zveřejněn 

na webových stránkách města (www.mu-prerov.cz). 
 

973/29/6/2010 Obecně závazná vyhláška č...../2010, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 5/2008 o trvalém označování psů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. …./2010, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o trvalém označování psů ve znění uvedeném        
v příloze č. 1. 

 

974/29/6/2010 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků 

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

 

975/29/6/2010 Rozpočtové opatření č. 6 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2, 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 3 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 4, 
 
3. nesouhlasí s použitím finančních prostředků ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření  
  
 a) na nákup formy pro zhotovení upomínkových předmětů - bronzových mamutíků 
 b) na projektovou dokumentaci uvítacích tabulí 

c) na nákup nádob na mobilní zeleň. 
 

 

976/29/6/2010 Rozpočtové opatření - investiční akce 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 

977/29/6/2010 Dotace Gymnáziu Jakuba Škody 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 130 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 
29, IČ: 00842966, se sídlem Přerov, Komenského 29, na úpravy grafického ztvárnění 
podjezdu železniční trati v Předmostí v roce 2010, za podmínky souhlasu Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Olomouc, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 11  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

201 451,6* + 130,0 201 581,6 

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

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3121 6  Gymnázia 0,0 + 130,0 130,0 
 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory 
 a grantový program 

29 854,7 + 130,0 29 984,7 

 
 

978/29/6/2010 Prominutí pohledávky za panem T.Š. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje prominutí pohledávky za panem T.Š.,          
za neuhrazenou kupní cenu nemovitosti č.p. 1022 a pozemku p.č. 1207, st. pl. o výměře 460 m², v k.ú. 
Přerov, v celkové výši  2 117 606,51 Kč, z toho jistina činí 615 000,00 Kč a úroky z prodlení               
1 502 606,51 ke dni 12. 4. 2010, a to  z důvodu zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka na 
základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Přerově č.j. 20 Nc 645/2003–26. 

 

979/29/6/2010 Prominutí pohledávek vzniklých ze spoluúčasti města na pojistných 
událostech při záplavě komunikací v místní části Přerov - Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávek vzniklých ze spoluúčasti 
města na pojistných událostech při záplavě komunikací v místní části Přerov – Čekyně v celkové výši 
50 000,- Kč, z toho spoluúčast na pojistné události č. 4083057219 ze dne 19. 5. 2008 ve výši             
25 000,- Kč, spoluúčast na pojistné události č. 4083057216 ze dne 16. 8. 2009 ve výši 25 000,- Kč. 

 

980/29/6/2010 Vypouštění odpadních vod v místních částech Kozlovice, Čekyně, 
Penčice – prominutí pohledávky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky ve výši 37 000,- Kč,     
za  pokutou ve výši 36 000,- Kč, uloženou  Statutárnímu městu Přerovu za vypouštění odpadních vod 
z kanalizace ve vlastnictví Statutárního města Přerova v místních částech Čekyně, Penčice a Kozlovice 
do povrchových vod v rozporu s platnými povoleními k vypouštění odpadních vod z kanalizací         
ve výše uvedených místních částech a poplatkem na uhrazení nákladů za správní řízení ve výši            
1 000,- Kč. 
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981/29/7/2010 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši max. 41 747,- Kč panu L.H., na vybudování domovní čistírny 
odpadních vod na pozemku p.č. 32/3 v k.ú. Lýsky pro novostavbu rodinného domu v ul. U Silnice. 

 

982/29/7/2010 Poskytnutí provozního příspěvku pro rok 2010 společnosti Přerovská 
rozvojová s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí provozního příspěvku pro rok 2010 ve výši           

300 000,- Kč mezi statutárním městem Přerovem a společností Přerovská rozvojová se sídlem 
Přerov, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, IČ: 278 31 337, 

 
2. ukládá Radě města Přerova připravit podrobnou zprávu o činnosti společnosti za roky 2008 a 

2009 vč. záměru pro rok 2010. 

Kontrolní termín: 19.5.2010 

 

983/29/8/2010 Grantový program pro rok 2010 v oblasti sportu, sociální, kultury, 
zdravotnictví a volného času 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací v oblasti: 
 a) „Sport“ 
  viz tabulky číslo 01 - 13 této důvodové zprávy v celkové výši 1 435 000,- Kč  
  
 
 b) „Sociální“ 
  viz tabulky číslo 14 - 18 této důvodové zprávy v celkové výši    545 000,- Kč  
  
 c) „Kultura“ 
  viz tabulky číslo 19 - 27 této důvodové zprávy v celkové výši    352 000,- Kč  
  
 d) „Zdravotnictví“ 
  viz tabulky číslo 28 - 30 této důvodové zprávy v celkové výši    140 000,- Kč  
  
 e) „Volný čas“ 
  viz tabulky číslo 31 - 37 této důvodové zprávy v celkové výši    150 000,- Kč 
 
2. neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, sociální, 

kultury, zdravotnictví a volného času, viz tabulky číslo 01 - 37 této důvodové zprávy, kde je    
u žadatelů pod sloupcem „Navrženo v roce 2010“ uvedena nulová výše dotace. 

 

984/29/9/2010 Zařízení školního stravování – přímé náklady na vzdělávání pro rok 
2010 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí rozsah financování samostatných zařízení školního stravování v rámci 

rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání pro rok 2010, přidělovaného krajům z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

 
2. bere na vědomí důsledky spojené se zachováním samostatnosti zařízení školního stravování 

zřízených statutárním městem Přerovem do 31. 8. 2011 a schvaluje použití provozního 
příspěvku zřizovatele pro zařízení školního stravování zřízená statutárním městem Přerovem   
k dofinancování přímých nákladů na vzdělávání do 31. 8. 2011 nekrytých ze státního rozpočtu 

 
3. schvaluje sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov, Želatovská 8, IČ: 60782307, 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Želatovská 8 s příspěvkovou organizací Zařízení školního 
stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Kratochvílova 30, s účinností od 1. 8. 2010 

 
4. schvaluje , že přejímající organizací příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov, Želatovská 

8, IČ: 60782307, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Želatovská 8 je příspěvková organizace 
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Kratochvílova 30, na kterou s účinností od 1. 8. 2010 přecházejí veškerá 
práva, závazky a majetek Školní jídelny Přerov, Želatovská 8 

 
5. schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 

30. Znění dodatku je přílohou č. 13 důvodové zprávy. 
 
6. ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova opětovně předložit orgánům města k projednání 

financování samostatných zařízení školního stravování v rámci rozpočtu přímých nákladů    
pro rok 2011, přiděleného krajům z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Kontrolní termín: 30.4.2011 

 

985/29/9/2010 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – informace  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace k Základní škole Přerov, 
Boženy Němcové 16. 

 

986/29/9/2010 Vyjmutí pozemků z hospodaření Základní školy Přerov, U tenisu 4 a 
Mateřské školy Přerov, U tenisu 2 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku           

do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a příspěvkovou organizací 
Základní škola Přerov, U tenisu 4, jehož předmětem je vyjmutí části pozemku p.č. 2680/1 
ostatní plocha o výměře 301 m2 v k.ú. Přerov z hospodaření základní školy a s tím související 
snížení účetní hodnoty svěřeného pozemku 

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

do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a příspěvkovou organizací 
Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, jehož předmětem je vyjmutí části pozemku p.č. 2680/1 
ostatní plocha o výměře 87 m2 v k.ú. Přerov z hospodaření mateřské školy a s tím související 
snížení účetní hodnoty svěřeného pozemku. 
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987/29/9/2010 Informace z jednání pracovní skupiny zabývající se možností zachovat 
v Přerově výuku silnoproudých oborů v rámci středního vzdělávání       

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace z jednání pracovní skupiny zabývající se možností zachovat výuku 

silnoproudých oborů v Přerově, 
 
2. schvaluje návrh postupu pro realizaci možnosti zachování výuky silnoproudých oborů            

v Přerově podle důvodové zprávy, 
 
3. ukládá Radě města Přerova učinit potřebné kroky nezbytné k naplnění návrhu postupu podle 

bodu 2. tohoto usnesení. 

Kontrolní termín: průběžně 

 

988/29/10/2010 Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Zřízení technologického 
centra ORP a pořízení elektronické spisové služby 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zařazení realizace projektu Technologického centra ORP Přerov do jmenovitých 

akcí města Přerova na rok 2010. 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6409 24 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 45 031,9 - 4 600,0 40 431,9 

6171 5 Investiční akce (org. 500156 – 
Technologické centrum ORP)  

         0,0 + 4 600,0 4 600,0 

 
3. schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou povinnou přílohou žádosti o 

dotaci na projekty: Zřízení technologického centra ORP, Pořízení elektronické spisové služby 
ORP a řešení spisové služby ve správním obvodu ORP, Vnitřní integrace úřadu. Žádosti         
o dotace budou předloženy v rámci vyhlášené výzvy č.06 Integrovaného operačního 
programu. 

 
4. ukládá tajemníkovi MMPr Ing. Jiřímu Bakalíkovi řešit případné navýšení zaměstnanců 

oddělení informatiky pouze ze stávajícího počtu zaměstnanců MMPr ke dni 12. 4. 2010. 
 

989/29/10/2010 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – bytu 
č. 2821/18 v domě č.p. 1368 a 2821 v obci Přerov,  bytu č. 46/15 a bytu 
č. 46/19 v domě č.p. 45 a 46 v obci Přerov, části obce Přerov II - 
Předmostí, bytu č. 2284/6 v domě č.p. 2284 v obci Přerov,  bytu č. 51/11 
v domě č.p. 51 a 52 v obci Přerov, části obce Přerov II – Předmostí.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 2821/18 v domě č.p. 1368 a 2821, Kozlovská     

č. 7 a 9, Přerov, na pozemku p.č. 3161/18 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 225/9329  



 17

na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 225/9329 k pozemku p.č. 
3161/18 zast.pl., o výměře 495 m² v k.ú.Přerov, obci Přerov, do vlastnictví paní P.P.,  za kupní 
cenu  420 000,-- Kč. 

 
2. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 46/15 v domě č.p. 45 a 46, Hranická  č. 1 a 3, 

Přerov II - Předmostí, na pozemku p.č. St. 740 zast. pl. , včetně spoluvlastnického podílu 
6700/276189 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
6700/276189 k pozemku p.č. St. 740 zast. pl., o výměře 478 m² v k. ú. Předmostí, části obce 
Přerov II - Předmostí, obci Přerov,do vlastnictví pana M.R., za kupní cenu  390 000,-- Kč. 

 
3. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 46/19 v domě č.p. 45 a 46, Hranická   č. 1 a 3,  

Přerov II - Předmostí, na pozemku p.č. St. 740 zast. pl. , včetně spoluvlastnického podílu 
4276/276189 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
4276/276189 k pozemku p.č. St. 740 zast. pl., o výměře 478 m² v k.ú. Předmostí, části obce 
Přerov II – Předmostí, obci Přerov, do vlastnictví  společnosti SENSUS, s.r.o. se sídlem 
Kojetínská č. 17,  Přerov,  za kupní cenu  280 000,-- Kč. 

 
4. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 2284/6 v domě č.p. 2284, Nerudova č. 12, 

Přerov, na pozemku p.č. 1362 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 756/5839                   
na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 756/5839 k pozemku p.č. 
1362 zast. pl., o výměře 319 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví paní J.B., za kupní 
cenu  522 000,-- Kč. 

 
5. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 51/11 v domě č.p. 51 a 52, Pod skalkou  č. 22 a 

24, Přerov II - Předmostí, na pozemku p.č. St. 718 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 
6838/282002 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
6838/282002 k pozemku p.č. St. 718 zast. pl., o výměře 489 m² v k.ú. Předmostí, části obce 
Přerov II - Předmostí, obci Přerov,  do vlastnictví paní J.P., za kupní cenu  455 000,-- Kč. 

 

990/29/10/2010 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2009 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Přerov 
za rok 2009. 

 

991/29/10/2010 Návrh smlouvy o partnerství s polským městem Ozimek, holandským 
městem Cuijk a ukrajinským městem Ivano-Frankivsk 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství mezi polským 
městem Ozimek a statutárním městem Přerov, mezi holandským městem Cuijk a statutárním městem 
Přerovem, mezi ukrajinským městem Ivano-Frankivsk a statutárním městem Přerovem. 

 

992/29/10/2010 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Kratochvílova 30, 750 02  Přerov, IČ 45180512, dle důvodové zprávy. 

 

993/29/10/2010 Schválení Společného MEMORANDA měst a obcí ležících na 
Cyklostezce Bečva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplnění znění Společného MEMORANDA měst 
a obcí ležících na Cyklostezce Bečva, 

 
2. pověřuje primátora Ing. Jiřího Lajtocha podpisem výše uvedeného MEMORANDA. 

Kontrolní termín: dle uvedeného textu 

 

994/29/10/2010 Změna zakladatelské listiny společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.,  
IČ 27831337, se sídlem Přerov, Přerov I-M ěsto, Blahoslavova 1499/7, 
PSČ 750 02 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu Zakladatelské listiny společnosti 
Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, 
PSČ 750 02, tak, že se na závěr bodu „Za druhé“ Zakladatelské listiny doplňuje text „Společnost byla 
zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií             
do hospodářské praxe regionu Přerovska s důrazem na progresivní technologie.“ V jiném se 
zakladatelská listina nemění. 

 

995/29/11/2010 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty a 
připomínkami vznesenými na 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Kontrolní termín: 14.6.2010 

 
V Přerově dne 12. 4. 2010 
 
 
 
     Ing. Jiří Lajtoch          Ing. Jaroslav Čermák   
primátor města Přerova                    člen Rady města Přerova 


