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USNESENÍ  z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8.2.2010 

 

899/28/1/2010 Zahájení, schválení programu 28. zasedání, volba ověřovatelů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. února 2010 
 
2. schvaluje pana Václava Zatloukala a paní Mgr. Moniku Frídlovou za ověřovatele 28. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

900/28/2/2010 1. Zprávy o provedených kontrolách usnesení Rady města Přerova      
za 2. pololetí roku 2008 

2. Plán práce na I. pololetí 2010 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí  Zápis o provedené kontrole usnesení RMP za 2. pololetí roku 2008 
 
2. schvaluje Plán práce  na I. pololetí 2010: 
a) Prověření zhotovitelů projektových dokumentací a postupu při výběru stavebních dozorů      

pro město Přerov. 
b) Kontrolu investiční akce rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově. 
c) Podnět zastupitele Mgr. V. Puchalského k provedení kontroly poskytování tzv. odměn            

ve smyslu § 134 zákoníku práce za splnění tzv. mimořádného nebo zvlášť významného úkolu. 
d) Prověření vnitřních předpisů MMPr, a to zda neobsahují vnitřní předpisy, které nabyly 

účinnosti před rokem 1990. 
 

 

901/28/2/2010 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu a ukončení činnosti Výboru 
pro dopravu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí usnesení č.17/2010 a zápis č.17/2010 z jednání Výboru pro dopravu ze dne 

3.2.2010 
 
2. schvaluje  ukončení činnosti Výboru pro dopravu ke dni 28.2.2010 
 
3. ukládá Radě města Přerova iniciovat vznik pracovní skupiny pro dopravu jako             

poradního orgánu Rady města Přerova. 
 

 

902/28/2/2010 Informace osadních výborů v místních částech 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace osadních výborů v místních 
částech Kozlovice, Popovice, Čekyně a Žeravice za rok 2009. 
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903/28/2/2010 Projednání usnesení Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní 
památky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání souhlasí s předloženými změnami aktivit Akčního plánu 
rozvoje cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko na období 2007 – 2010 projednanými               
na jednání Rady města, Komisi Rady města Přerova pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky        
a v Odborné pracovní skupině. 
 

 

904/28/2/2010 Informace o činnosti Rady města Přerova od 27. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

905/28/3/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č. st.120 a objektu 
občanské vybavenosti bez č.p. na pozemku p.č. 120, pozemku p.č. st. 
122  a objektu občanské vybavenosti č.p. 95 příslušné k obci Pavlovice 
u Přerova, na  pozemku p.č st. 122, pozemku p.č. st. 123,  pozemku p.č. 
st. 124 a  objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. st.124, 
pozemku p.č. st. 125 a objektu  občanské vybavenosti bez č.p. na 
pozemku p.č. 125, pozemku p.č. 253/1 ost. pl. a  pozemku p.č. 253/14 
zahrada vše v k.ú. Pavlovice u Přerova. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  úplatný 
převod nemovitých věcí - pozemků p.č.st. 120 zast.pl. o výměře 255 m2 a objektu občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st.120, pozemku p.č.st.122 zast.pl. o výměře 910 m2              
a objektu občanské vybavenosti č.p. 95 příslušné k obci Pavlovice u Přerova  na pozemku p.č.st.122, 
pozemku p.č.st.123 zast.pl. o výměře 56 m2, pozemku p.č. st.124 zast.pl. o výměře 1.597 m2 a objektu 
občanské vybavenosti bez č.p./č.e.   na pozemku p.č. st.124, pozemku p.č. st.125  zast.pl. o výměře 
230 m2 a objektu občanské vybavenosti  bez  č.p./č.e.  na pozemku p.č. st.125,  pozemku p.č. 253/1 
ostatní plocha o  výměře 40.459 m2  a pozemku p.č.253/14 zahrada o výměře 19.562  m2,  vše v k.ú. 
Pavlovice u Přerova. 
Finanční prostředky v případě prodeje budou použity pro výstavbu dalšího pavilonu Domova pro 
seniory v Přerově. 
 

 

906/28/3/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 676, p.č. 678, 
p.č. 679, p.č. 680, p.č. 790, p.č. 791 a 792  vše  v k.ú.Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod pozemku p.č. 676 zahrada o výměře 371 m2, p.č. 678 zahrada o výměře 1105 m2, p.č. 679 
ost.pl. o výměře 422 m2, p.č. 680 ovocný sad o výměře 2909 m2, p.č. 790 orná půda o výměře 412 m2, 
p.č. 791 orná půda o výměře 488 m2 a p.č. 792 ost.pl. o výměře 398 m2 vše v  k.ú. Čekyně. 
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907/28/3/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemků pod 
stavbami ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Stavebního bytového 
družstva Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova: 
 
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 
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 
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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 1133m2 
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 
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 

 
 

 

908/28/3/2010 Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 5733/2 zast. 
plocha a nádvoří  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5733/2 zast. 
plocha a nádvoří o výměře cca 2430 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova,             
do vlastnictví společnosti UNOWAX s.r.o. se sídlem Přerov VII-Čekyně, Zámecká 230/31,               
IČ 27848787. 
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena                 
po vybudování stavby mycího tunelu do 60 dnů ode dne doručení geometrického plánu na oddělení 
převáděné části pozemku potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku 
prodávajícímu. Úplatný převod bude realizován za cenu v místě a čase obvyklou, ke dni uzavření 
kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. 
 

 

909/28/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemek p.č. 2051/13 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 2051/13 ost. 
plocha o výměře 83 m2, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví Olomouckého kraje,    
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IČ  60609460, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, správa nemovitostí ve vlastnictví 
kraje Dětský  domov  a Školní jídelna,  příspěvková organizace,  Přerov Sušilova  25, IČ 63701332,    
se sídlem Přerov, Sušilova 2392/25, za kupní cenu ve výši 12 450,- Kč, tj. 150,- Kč/m2. 
 

 

910/28/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
-  části  pozemku  p.č. 3473/1 v 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 v k.ú.  Přerov   o výměře cca 15 m2 
do majetku  vlastníků bytových jednotek, dle jejich spoluvlastnického podílu  na pozemku p.č. 3635    
v k.ú. Přerov a  na společných částech  domu  č.p.67,68,69, příslušného k části obce Přerov I – Město,   
a to následovně: 
 
     
Č.jed.    Způsob využití              LV č.           Vlast. podíl 
 
67/1          byt                               13450            725/22392 
 
67/2          byt                               13450            519/22392 
             
67/3          byt                               13450            725/22392 
 
67/4          byt                               15778            519/22392 
 
67/5          byt                               15585             725/22392 
 
67/6          byt                               13450            519/22392 
 
67/7          byt                               13450            725/22392 
 
67/8          byt                               15691            519/22392 
 
67/9          byt                               13450            725/22392 
 
67/10        byt                               13450            519/22392 
 
67/11        byt                               15582            725/22392 
 
67/12        byt                               13450            519/22392 
______________________________________________ 
 
68/1          byt                               13450            725/22392 
 
68/2          byt                               13450            519/22392 
     
68/3          byt                               13450            725/22392 
   
68/4          byt                               15404            519/22392 
 
68/5          byt                               15929            725/22392 
 
68/6          byt                               13450            519/22392 
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68/7          byt                               16277           725/22392 
 
68/8          byt                               13450           519/22392 
 
68/9          byt                               15612           725/22392 
 
68/10        byt                               13450           519/22392 
 
68/11        byt                               15425           725/22392 
 
68/12        byt                               13450          519/22392 
_____________________________________________  
 
69/1          byt                               13450          725/22392 
 
69/2          byt                               13450          519/22392 
 
69/3          byt                               13450          725/22392 
 
69/4          byt                               13450          519/22392 
 
69/5         byt                                13450          725/22392 
 
69/6         byt                                13450          519/22392 
 
69/7         byt                                13450          725/22392 
 
69/8         byt                                13450          519/22392 
 
69/9         byt                                13450          725/22392 
 
69/10        byt                               13450          519/22392 
 
69/11        byt                               13450          725/22392 
 
69/12        byt                               13450          519/22392 
 
       Na prodej výše uvedené části pozemku 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. 
 

 

911/28/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– pozemků  p.č. 4394/26, p.č. 4394/27 a  části  pozemku p.č. 4394/1, vše  
v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov  o výměře cca 20 m2 
pozemku p.č. 4394/26 zast. plocha a nádvoří o výměře 376 m2, p.č. 4394/27 zast. plocha a nádvoří       
o výměře 376 m2, vše v k.ú. Přerov, do majetku vlastníků bytových jednotek dle jejich 
spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 491, 492, příslušného k části obce Přerov    
I – Město, a to následovně: 
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Č.jed.    Způsob využití              LV č.           Vlast. podíl 
 
491/1      byt                                 7177             716/22705 
491/2      byt                                 14756           714/22705 
491/3      byt                                 7177             716/22705 
491/4      byt                                 7177             539/22705 
491/5      byt                                 15982           716/22705 
491/6      byt                                 7177             714/22705 
491/7      byt                                 15859           716/22705 
491/8      byt                                 16123           714/22705 
491/9      byt                                 16091           716/22705 
491/10    byt                                 15966           714/22705 
491/11    byt                                 7177            716/22705 
491/12    byt                                 7177            714/22705 
491/13    byt                                 7177            716/22705 
491/14    byt                                 15867          714/22705 
491/15    byt                                 15971          716/22705 
491/16    byt                                 7177            714/22705 
491/17    byt                                 16029          716/22705 
491/18    byt                                 7177            714/22705 
491/19    byt                                 7177            716/22705 
491/20    byt                                 7177            714/22705 
491/21    byt                                 7177            716/22705 
491/22    byt                                 13710          714/22705 
491/23    byt                                 7177            716/22705 
491/24    byt                                 16115          714/22705 
491/25    byt                                 7177            716/22705 
491/26    byt                                 7177            714/22705 
491/27    byt                                 7177            716/22705 
491/28    byt                                 11978          714/22705 
491/29    byt                                 15413          716/22705 
491/30    byt                                 7177            714/22705 
491/31    byt                                 7177            716/22705 
491/32    byt                                 7177            714/22705 
_____________________________________________ 
 
492/1      byt                                  7176           716/22705 
492/2      byt                                  7176           714/22705 
492/3      byt                                  7176           714/22705 
492/4      byt                                  7176           541/22705 
492/5      byt                                  7176           716/22705 
492/6      byt                                  7176           714/22705 
492/7      byt                                  15866         714/22705 
492/8      byt                                  7176           716/22705 
492/9      byt                                  7176           716/22705 
492/10    byt                                  7176           714/22705 
492/11    byt                                  7176           714/22705 
492/12    byt                                  7176           716/22705 
492/13    byt                                  7176           716/22705 
492/14    byt                                  7176           714/22705 
492/15    byt                                  7176           714/22705 
492/16    byt                                  7176           716/22705 
492/17    byt                                  7176           716/22705 
492/18    byt                                  7176           714/22705 
492/19    byt                                  7176           714/22705 
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492/20    byt                                  7176           716/22705 
492/21    byt                                  7176           716/22705 
492/22    byt                                  7176           714/22705 
492/23    byt                                  7176           714/22705 
492/24    byt                                  7176           716/22705 
492/25    byt                                  7176           716/22705 
492/26    byt                                  7176           714/22705 
492/27    byt                                  7176           714/22705 
492/28    byt                                  7176           716/22705 
492/29    byt                                  7176           716/22705 
492/30    byt                                  15927         714/22705 
492/31    byt                                  7176           714/22705 
492/32    byt                                  7176           716/22705 
 
       Na prodej  pozemku p.č. 4394/26, p.č. 4394/27 a části pozemku p.č. 4394/1 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. 
 

 

912/28/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – pozemku  p.č. 4394/42, části  pozemku p.č. 4394/1  v k.ú. 
Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov   o výměře cca 20 m2 
a pozemku p.č. 4394/42 zast. plocha a nádvoří o výměře 485 m2, vše v k.ú. Přerov, do majetku  
vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 
348,349, příslušného k části obce Přerov I – Město, a to následovně: 
 
Č.jed.    Způsob využití              LV č.           Vlast. podíl 
 
348/1      byt                                 7459             703/29517 
 
348/2      byt                                 7459             478/29517 
 
348/3      byt                                 7459             620/29517 
 
348/4      byt                                 7459             703/29517 
 
348/5      byt                                 7459             444/29517 
 
348/6      byt                                 16033           623/29517 
 
348/7      byt                                 7459            695/29517 
 
348/8      byt                                 7459            481/29517 
 
348/9      byt                                 7459            625/29517 
 
348/10    byt                                 16045          693/29517 
 
348/11    byt                                 7459            442/29517 
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348/12    byt                                 15647          628/29517 
 
348/13    byt                                 7459            711/29517 
 
348/14    byt                                 7459            442/29517 
 
348/15    byt                                 15865          610/29517 
  
348/16    byt                                 7459            703/29517 
 
348/17    byt                                 11303          452/29517 
 
348/18    byt                                 7459            622/29517 
 
348/19    byt                                 7459            718/29517 
 
348/20    byt                                 7459            455/29517 
 
348/21    byt                                 7459            623/29517 
 
348/22    byt                                 7459            706/29517 
 
348/23    byt                                 7459            452/29517 
 
348/24    byt                                 7459            648/29517 
_____________________________________________ 
 
349/1     byt                                  7459            701/29517 
 
349/2     byt                                  7459            490/29517 
 
349/3     byt                                  16032          711/29517 
 
349/4     byt                                  7459            701/29517 
 
349/5     byt                                  7459            492/29517 
 
349/6     byt                                  15939          710/29517 
 
349/7     byt                                  7459            718/29517 
 
349/8     byt                                   7459           492/29517 
 
349/9     byt                                   7459           702/29517 
 
349/10    byt                                  7459           702/29517 
 
349/11    byt                                  7459           491/29517 
 
349/12    byt                                  7459           702/29517 
 
349/13    byt                                  7459           702/29517 
 
349/14    byt                                  7459           491/29517 
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349/15    byt                                  15244         702/29517 
 
349/16    byt                                  7459           742/29517 
 
349/17    byt                                  7459           491/29517 
 
349/18    byt                                  7459           700/29517 
 
349/19    byt                                  7459           700/29517 
 
349/20    byt                                  7459           494/29517 
 
349/21    byt                                  7459           705/29517 
 
349/22    byt                                  7459           701/29517 
 
349/23    byt                                  7459           490/29517 
 
349/24    byt                                  7459           710/29517 
 
       Na prodej  pozemku p.č. 4394/42 a části pozemku p.č. 4394/1  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. 
 

 

913/28/3/2010 Změna usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 758/24/3/2009 
přijatého na jeho 24. zasedání konaném dne 7. září 2009  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Přerova   
č. 758/24/3/2009 přijatého na jeho 24. zasedání konaném dne 7. září 2009, a to tak, 
 
že text bodu 1 daného usnesení bude nově znít: 
 
"1 schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím 
prodávajícím a manželi A.K. a R.K., jako budoucími kupujícími, jejímž předmětem bude budoucí 
úplatný převod pozemků p.č. 167/1, p.č. 167/2 a částí pozemků p.č. 162 a p.č. 163, vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova o celkové výměře 627 m² označených geometrickým plánem č. 546-101/2007 
ze dne 25. 6. 2007 zpracovaným Ing. Dušanem Magátem (GEOKAM Přerov s.r.o., IČO: 25844415) 
jako pozemek p.č. 167/1 (orná půda), v k.ú. Kozlovice u Přerova a pozemku p.č. 166 (orná půda),    
v k.ú Kozlovice u Přerova, za kupní cenu ve výši 486.500,-Kč (slovy: 
čtyřistaosmdesátšesttisícpětsetkorunčeských), tj. 700,- Kč/m2, která byla stanovena na základě 
znaleckého posudku č. 335/07 vypracovaného dne 24. 9. 2007, znalcem Jiřím Pazderou, 751 02 
Troubky, Vrbí 50/38, kancelář Wilsonova 18, 750 02 Přerov navýšenou o částku 200.000,- Kč (slovy: 
dvěstětisíckorunčeských), tedy celková kupní cena bude činit 686.500,- Kč (slovy: 
šestsetosmdesátšesttisícpětsetkorunčeských). 
Kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne zahájení stavebních prací na vybudování veřejné 
infrastruktury pro 6 rodinných domů spočívající v prodloužení hlavních řadů inženýrských sítí v ulici 
Na Zábraní v místní části Kozlovice." 
 
a dále, že text bodu 4 daného usnesení bude nově znít: 
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"4 schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím 
prodávajícím a panem P.P., jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem bude budoucí úplatný převod 
částí pozemků p.č. 152 a 157, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova o celkové výměře 946 m² označených 
geometrickým plánem č. 546-101/2007 ze dne 25. 6. 2007 zpracovaným Ing. Dušanem Magátem 
(GEOKAM Přerov s.r.o., IČO: 25844415) jako pozemek p.č. 152/5 (orná půda), v k.ú Kozlovice u 
Přerova za kupní cenu   ve výši 662.200,-Kč (slovy: šestsetšedesátdvatisícdvěstěkorunčeských),    
tj. 700,- Kč/m2, která byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 335/07 vypracovaného dne    
24. 9. 2007, znalcem Jiřím Pazderou, 751 02 Troubky, Vrbí 50/38, kancelář Wilsonova 18, 750 02 
Přerov navýšenou o částku 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských), tedy celková kupní cena 
bude činit 862.200,- Kč (slovy: osmsetšedesátdvatisícdvěstěkorunčeských). 
Kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne zahájení stavebních prací na vybudování veřejné 
infrastruktury pro 6 rodinných domů spočívající v prodloužení hlavních řadů inženýrských sítí v ulici 
Na Zábraní v místní části Kozlovice." 
 

 

914/28/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
snížení přirážky ke kupní ceně bytové jednotky č. 2524/3 v objektu 
bydlení č.p. 2523, č.p. 2524, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
na pozemcích p.č. 5745/6, p.č. 5745/7, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje snížení přirážky ke kupní ceně bytové 
jednotky č. 2524/3 v objektu bydlení č.p. 2523, č.p. 2524, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
na pozemcích p.č. 5745/6, p.č. 5745/7 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/6, 7) pro stávající nájemce, 
manžele R. a J.Z., z celkové výše 73.145,- Kč o částku 62.500,- Kč, vynaloženou nájemci                   
na rekonstrukci koupelny, WC a zařizovacích předmětů, t.j. na přirážku ve výši 10.645,- Kč. 
 

 

915/28/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 36 
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 
stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007                
v platném znění 

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

 

916/28/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 27 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 217, 218, 219, příslušném 
pro část obce Přerov XI – Vinary na pozemku p.č. 330 v k.ú. Vinary     
u Přerova 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 schvaluje úplatný převod 27 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 217, 218, 219, příslušném pro část obce Přerov XI – Vinary, postaveném na pozemku 
p.č. 330 v k.ú. Vinary u Přerova (Za Humny 3, 5, 7) a spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 217, 218, 219 a pozemku p.č. 330 v k.ú. Vinary u Přerova, 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. 
 

 

917/28/3/2010 Bezúplatný převod pozemku p.č. 208/5  ost. pl. v k.ú. Kozlovice u 
Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 208/5 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 854 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, 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 za následujících podmínek: 
 
1. Nabyvatel se zavazuje o pozemek parcelu p.č.208/5 ostatní plocha ostatní komunikace             

v katastrálním  území Kozlovice u Přerova  řádně pečovat, užívat ji  pouze k účelům veřejně 
přístupné komunikace a veřejné zeleně v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména                     
ji nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude  k takovým 
účelům  pronajímat, současně prohlašuje , že předmětnou nemovitost  nepřevede třetí osobě,     
a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.   

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

dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost  měla ke dni  
účinků vkladu  vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového 
předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně. 

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

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

případně s jinými účelně vynaloženými  náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i  tyto náklady. 
 
5.  Převodce  je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené  v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda 

jsou  všechny omezující podmínky  ze strany  nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen    
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.    

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

III. odst. 1 předat převodci  písemnou zprávu  o zachování a rozvoji aktivit, které jsou             
ve veřejném zájmu, k jehož zachování  se nabyvatel v této smlouvě zavázal.  Za porušení  
tohoto  závazku uhradí  nabyvatel převodci  pokutu ve výši 6 405,00 Kč. 

 
 

918/28/3/2010 Úplatný převod id 1/2 spoluvlastnického podílu  pozemku p.č. 1097/3 
orná půda  v k.ú. Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný  převod  id. 1/2 spoluvlastnického 
podílu  pozemku p.č.  1097/3 orná půda  o výměře 10 m2 v k.ú. Dluhonice, 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,  za dohodnutou kupní cenu ve výši  
50, - Kč, tj. 10,- Kč/m2. 
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919/28/3/2010 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 682 v k.ú.Penčičky a částí pozemků  p.č. 
497 a p.č. 503 oba v k.ú. Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 682         
o výměře cca 115 m2 v k.ú. Penčičky, části pozemku p.č. 497 o výměře cca 55 m2 v k.ú.Penčice a části 
pozemku p.č. 503 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Penčice z majetku Olomouckého kraje, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 do majetku  statutárního města Přerov.  
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Na základě této smlouvy bude                   
na pozemcích realizována stavba „Propojení chodníkových tras u křižovatky ul. Tršická, Lipňanská, 
Přerov – místní část Penčice“ jejímž investorem je statutární město Přerov. Kupní smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 1 roku od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude uvedená stavba 
kolaudována.  Budoucí obdarovaný se zavazuje doručit budoucímu dárci geometrický plán na oddělení 
částí pozemků dotčených stavbou potvrzený příslušným Katastrálním úřadem a to nejpozději do 6-ti 
měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba kolaudována. Budoucí obdarovaný           
se zavazuje písemně vyzvat budoucího dárce k uzavření darovací smlouvy nejpozději do 6 měsíců     
od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba kolaudována. 
 

 

920/28/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - částí pozemků p.č. 6752/1, p.č. 6752/2 a p.č. 6752/5 vše            
v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 6752/32 ost.pl. o výměře cca 330 m2 a části 

pozemku p.č. 6752/1 orná půda o výměře cca 800 m2 oba v k.ú. Přerov, z majetku společnosti 
EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov, Šířava 295/17, IČ: 19014104, do majetku statutárního 
města Přerova.  
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena      
do 90 dnů po doručení výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, po vyhotovení 
geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemků. Na základě této smlouvy bude 
na pozemcích realizována stavba "Cyklostezka Žebračka" jejímž investorem je statutární 
město Přerov. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je výmaz zástavního práva váznoucího     
na převáděných částech pozemků dotčených stavbou. Geometrický plán na oddělení 
převáděných částí pozemků bude objednán po kolaudaci stavby "Cyklostezka Žebračka". 
Převod bude realizován za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou na základě znaleckého 
posudku ke dni převodu. Náklady spojené s realizací převodu hradí statutární město Přerov. 
 

2. schvaluje úplatný převod části  pozemku p.č. 6752/2 ost.pl.  o výměře cca 90 m2 a části 
pozemku p.č. 6752/5 ost.pl.  o výměře cca 890 m2 oba v k.ú. Přerov, z majetku společnosti 
Hostašovická a.s., se sídlem Hostašovice 213,  IČ: 27823091, do majetku statutárního města 
Přerova.  
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena      
do 90 dnů po doručení výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, po vyhotovení 
geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemků. Na základě této smlouvy bude 
na pozemcích realizována stavba "Cyklostezka Žebračka" jejímž investorem je statutární 
město Přerov. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je výmaz zástavního práva váznoucího     
na převáděných částech pozemků dotčených stavbou. Geometrický plán na oddělení 
převáděných částí pozemků bude objednán po kolaudaci stavby "Cyklostezka Žebračka". 
Převod bude realizován za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou na základě znaleckého 
posudku ke dni převodu. Náklady spojené s realizací převodu hradí statutární město Přerov. 
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921/28/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 214/3  a p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 214/3 trvalý travní 
porost o výměře 1077 m2 a p.č. 214/4 zast.pl. o výměře 66 m2 oba v k.ú. Penčičky, z majetku ČR-Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 41, IČ: 69797111, 
do majetku statutárního města Přerova, za kupní cenu ve výši 416.170,- Kč, t.j. 361,- Kč/m2 (z toho 
3.200,- Kč činí náklady na vypracování znaleckého posudku). 
 

 

922/28/3/2010 Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 649/11 a pozemku p.č. 
684/13 oba v k.ú. Kozlovice u Př. za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. 
Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 
směnné smlouvě uzavřené dne 5.1.2009 mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemku 
p.č. 2579 v k.ú. Přerov a společností ADVISER s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 2834/33,               
IČ 25819895, jako vlastníkem pozemku p.č. 649/11 v k.ú. Kozlovice u Přerova, kterou se smluvní 
strany zavázaly uskutečnit směnu části pozemku p.č. 649/11 v k.ú. Kozlovice u Přerova o výměře cca 
700 m2, na které bude realizována stavba „Kanalizace Kozlovice“, z vlastnictví společnosti ADVISER 
s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov o výměře cca 
700 m2, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví společnosti ADVISER s.r.o. 
 
Dodatkem č. 1 bude provedena změna předmětu smlouvy o budoucí směnné smlouvě tak,                   
že předmětem smlouvy bude závazek smluvních stran uskutečnit směnu části pozemku p.č. 649/11      
v k.ú. Kozlovice u Přerova o výměře cca 790 m2 a pozemku p.č. 684/13 o výměře 233 m2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova, na kterých budou realizovány stavby „Kanalizace Kozlovice“ a „Přeložka silnice 
II/434 – obchvat Přerova IV-Kozlovic“, z vlastnictví společnosti ADVISER s.r.o. do vlastnictví 
statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov o výměře cca 1900 m2 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti ADVISER s.r.o., s tím, že podmínkou uzavření 
směnné smlouvy bude provedení výmazu zástavního práva váznoucího na pozemcích p.č. 649/11         
a p.č. 684/13 v k.ú. Kozlovice u Přerova z KN. Geometrický plán na oddělení směňovaných částí 
pozemků bude objednán po kolaudaci staveb „Kanalizace Kozlovice“ a „Přeložka silnice II/434 – 
obchvat Přerova IV-Kozlovic“ a předložení výpisu z KN na pozemky p.č. 649/11 a p.č. 684/13 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova ze strany společnosti ADVISER s.r.o., kde v části C-LV nebude zápis o zatížení 
pozemku zástavním ani jiným věcným právem. Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen 
pozemků stanovených na základě znaleckého posudku. Náklady spojené s realizací směny budou 
účastníky hrazeny rovným dílem. 
 

 

923/28/3/2010 Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova, Kratochvílova 30, Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Kulturní a informační služby města Přerova, IČ: 45180512, se sídlem Kratochvílova 30, 
Přerov, kterým se doplňuje soupis nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel 
předal příspěvkové organizaci k hospodaření, a to s účinností od 9.2.2010, dle přílohy. 
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924/28/4/2010 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 
a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 5.5.2008 mezi 

statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, 
Blahoslavova 1499/7, na provoz a rekonstrukci sportovních zařízení v majetku města tvořících 
sportovní areály – koupaliště Penčice v k.ú. Penčičky a plavecký areál Přerov a zimní stadion 
Přerov v k.ú. Přerov, ve znění dodatku č.1 ze dne 9.3.2009 a dodatku č.2 ze dne 27.4.2009, 
kterým se: 

 
- text čl. I. odst. 2 smlouvy  
 
„  Předávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za kalendářní roky 2009, 2010 a na období leden 
až duben 2011. Výše dotace bude každý rok upravena následovně: 
 
- v roce 2009 roční dotace předcházejícího roku (vypočtená z poměrné části dotace na květen až 
prosinec 2008) x průměrná meziroční míra inflace v roce 2008 tj. 6,3 %,  
 
- v roce 2010 roční dotace předcházejícího roku x míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřující procentní změnu průměrné cenové 
hladiny za posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců, kdy za 12 měsíční období se 
považuje období od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009, 
 
- v roce 2011 dotace za leden až duben ve výši 4/12 předcházejícího roku x míra inflace 
vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřující procentní změnu 
průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců, kdy za 12 
měsíční období se považuje období od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010.“ 
 
nahrazuje textem 
 
 „Předávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za kalendářní roky 2009 - 2014. Výše dotace 
bude každý rok upravena následovně: 
 
- v roce 2009 roční dotace předcházejícího roku (vypočtená z poměrné části dotace na květen až 
prosinec 2008) x průměrná meziroční míra inflace v roce 2008 tj. 6,3 %,  
 
- v letech 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 vždy roční dotace předcházejícího kalendářního roku 
x míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřující 
procentní změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti 
předchozích měsíců, kdy za 12-ti měsíční období se v jednotlivých letech považuje období od 1. 7. 
kalendářního roku předcházejícího dva roky roku poskytnutí dotace.“ 
 
- chybně označený čl. I odst. 3 smlouvy označuje jako čl. I odst. 4 smlouvy, 
 
- chybně označený čl. I odst. 4 smlouvy označuje jako čl. I odst. 5 smlouvy a jeho text   
 
„P říjemce se zavazuje, že sportoviště bude provozovat s cílem vykázání úspor, spojených s 
provozováním těchto sportovišť. Z vykázané úspory je příjemce povinen použít 90 %     na investice 
pronajatého nemovitého majetku a investice do hmotného a nehmotného  majetku, jak je definovaný v 
zákoně o daních z příjmu, potřebného k provozu sportoviště (např. kamerový systém, zabezpečovací 
zařízení, technologická zařízení, software) (dále jen „investiční úspora“) a zbývajících 10 % je 
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příspěvek na provoz příjemce. Investiční úspora může být použita na úhradu všech investičních 
nákladů v průběhu celého období od 1. 5. 2008 do 30. 4. 2011 (případně do ukončení nájemního 
vztahu uzavřeného na základě nájemní smlouvy č. 23-002-060-08) za předpokladu, že tyto investice 
budou předávajícím předem písemně odsouhlaseny.“ 
 
 nahrazuje textem 
 
„P říjemce se zavazuje, že sportoviště bude provozovat s cílem vykázání úspor, spojených s 
provozováním těchto sportovišť. Z vykázané úspory je příjemce povinen použít 90 % na investice 
pronajatého nemovitého majetku, investice do hmotného a nehmotného majetku, jak je definovaný v 
zákoně o daních z příjmu, potřebného k provozu sportoviště (např. kamerový systém, zabezpečovací 
zařízení, technologická zařízení, software) a na opravy nad rámec běžných oprav a údržby, jak jsou 
definovány v čl. V nájemní smlouvy č. 23-002-060-08 uzavřené dne 30. 4. 2008 mezi předávajícím 
jako pronajímatelem a příjemcem jako nájemcem, ve znění všech dodatků (dále jen „investiční 
úspora“) a zbývajících 10 % je příspěvek na provoz příjemce. Investiční úspora může být použita na 
úhradu všech investičních nákladů a nákladů na opravy nad rámec běžných oprav a údržby v 
průběhu celého období od 1. 5. 2008 do 31. 12. 2014 (případně do ukončení nájemního vztahu na 
základě nájemní smlouvy č. 23-002-060-08) za předpokladu, že tyto investice a náklady na opravy 
nad rámec běžných oprav a údržby budou předávajícím předem písemně odsouhlaseny.“ 
 
- text čl. III odst. 4 smlouvy 
 
„P říjemce se zavazuje výše uvedenou dotaci vyúčtovat formou doložení výkazů zisku  
a ztráty v plném rozsahu, rozvahy v plném rozsahu v členění dle jednotlivých sportovišť (je možné i 
podrobnější členění)“,  
 
nahrazuje textem 
 
„Příjemce se zavazuje výše uvedenou dotaci vyúčtovat formou doložení výkazů zisku a ztráty v plném 
rozsahu a dle jednotlivých středisek a současně se zavazuje předložit výpočet úspory za sledované 
účetní období a současně i za dobu od počátku provozování sportovišť dle jednotlivých středisek.“  
 
- mění čl. III odst. 7 smlouvy o poskytnutí dotace tak, že se datum „31.12. 2011“ nahrazuje 
datem „31. 12. 2015“,  
- mění čl. III odst. 8 smlouvy o poskytnutí dotace tak, že se datum „30. 4. 2011“ nahrazuje 
datem „31. 12. 2014“,  
- mění čl. IV odst. 6 smlouvy o poskytnutí dotace tak, že se datum „30. 4. 2011“ nahrazuje 
datem „31. 12. 2014“.  
 
V jiném se text smlouvy nemění. 
 
2. bere na vědomí informaci o způsobu výpočtu úspory dotace společnosti Teplo Přerov a.s. 
 

 

925/28/4/2010 Rozpočtové opatření č. 20 

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

 

926/28/4/2010 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. 
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927/28/4/2010 Rozpočtové opatření - investiční akce 

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

 

928/28/4/2010 Rozpočtové opatření - investiční akce – dodatek 

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

 

929/28/4/2010 Rozpočtové opatření č. 2 

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

 

930/28/4/2010 Pohledávky statutárního města Přerova za Martinou Mazurovou,      
IČ 65915674, s místem podnikání Přerov, Budovatelů 173/7 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje prominutí 50 % pohledávek statutárního města Přerova na nájemném                   

a vyúčtování služeb s tím spojených, včetně úroků z prodlení, z celkové částky 87.768,96 Kč, 
tj. 43.884,-Kč, za Martinou Mazurovou, IČ 65915674, s místem podnikání Přerov, Budovatelů 
173/7, jako dlužníkem, 

 
2. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerov jako věřitelem a Martinou Mazurovou,     

IČ 65915674, s místem podnikání Přerov, Budovatelů 173/7, jako dlužníkem, o splátkách 
pohledávek statutárního města Přerova za Martinou Mazurovou se lhůtou splatnosti 30 měsíců 
ode dne uzavření dohody, a to pohledávek statutárního města Přerova v celkové výši 
87.768,96 Kč spolu s úroky z prodlení z částky 84.055,55 Kč za dobu od 9.2.2010                 
do zaplacení. Podmínkou uzavření dohody je dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě 
výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a dále závazek dlužníka 
uhradit věřiteli náhradu nákladů řízení u Okresního soudu v Přerově ve výši 3.360,-Kč. 

 
 

931/28/4/2010 Žádost o poskytnutí dotace - Gymnázium Jakuba Škody 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 26.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, 
750 11  Přerov, IČ: 00842966,  na částečnou úhradu nákladů spojených s výměnným pobytem 
studentů - pobytem 25 studentů 3 pedagogů v holandském městě Cuijk, 

 
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 

525,0 * + 16,0 541,0 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6409    Ostatní činnosti j. n. 
 (zastupitelstvo) 

10,0 - 10,0 0,0 

3121 1  Gymnázia 0,0 + 26,0 26,0 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový 
 program 

24 100,0 * + 16,0 24 116,0 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

 

932/28/5/2010 Regionální letiště Přerov - příspěvek na provoz 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí provozního        
a investičního příspěvku pro rok 2010 ve výši 3 000 000,- Kč mezi statutárním městem Přerovem         
a společností Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02,              
IČ: 28572971. 
 

 

933/28/5/2010 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 v celkové výši max. 
1 200 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby vodovodu, dešťové kanalizace, 
plynovodu, vedení NN, komunikace vč. chodníku a veřejného osvětlení) panu Robertu Bučkovi, 
Topolová 419/1, 779 00  Olomouc, IČ: 68928955. Technická infrastruktura je určena pro 13 
novostaveb rodinných domů v Přerově IV - Kozlovicích. 
 

 

934/28/5/2010 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 24 423,- Kč manželům M. a  Z.Č.,  na vybudování domovní 
čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 554/3 v k.ú. Čekyně pro novostavbu rodinného domu v ul.    
Na Červenici. 
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935/28/5/2010 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu m.č. Lověšice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a panem K.E., na vybudování nové 
veřejné infrastruktury, prodloužení hlavního řadu vodovodu a kanalizace pro novostavbu rodinného 
domu na pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 
 

 

936/28/6/2010 TJ SPARTAK PŘEROV - záměr poskytnutí účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 1 500 000,- 
Kč subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na opravy, 
úpravy, technické zhodnocení a vybavení sportovní haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e.              
na parcele p.č. 2656/2 v k.ú. Přerov v roce 2010. 
 

 

937/28/6/2010 TK Precolor Plus Přerov o.s. - změna usnesení z 27. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. 12. 2009 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje změnu usnesení č. 884/27/5/2009 bod 18 z 27. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova konaného dne 14. 12. 2009, a to tak, že: 
  
 původní text: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
Tenisový klub Precolor Přerov, IČ: 14617200, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na sportovní 
činnost v roce 2010 

  
 se mění na nový text: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem TK 
Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na sportovní činnost 
v roce 2010 

 
2. schvaluje změnu usnesení č. 884/27/5/2009 bod 26 z 27. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova konaného dne 14. 12. 2009, a to tak, že: 
  
 původní text: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
Tenisový klub Precolor Přerov, IČ: 14617200, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady 
spojené s pořádáním akce „Zlatý kanár 2010“ 

  
 se mění na nový text: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem TK 
Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady spojené s 
pořádáním akce „Zlatý kanár 2010“. 
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938/28/6/2010 Uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 
dárcem a občanským sdružením Babybox pro odložené děti - 
STATIM, na zřízení a provoz babyboxu v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem                  

a  občanským sdružením Babybox pro odložené děti - STATIM, se sídlem Praha 10, Hájek 88, 
PSČ 104 00, IČ 27006891, o poskytnutí peněžitého daru ve výši 25 000,- Kč, na zřízení           
a provoz schránky pro odložené děti v Přerově, dle důvodové zprávy 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 11 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech 

500,0 + 25,0 525,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3599 15 Ostatní činnost ve zdravotnictví (babybox) 0,0 + 25,0 25,0 
 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 24 075,0 + 25,0 24 100,0 
 
 

 

939/28/6/2010 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - Armáda spásy v ČR,              
na provoz Azylového domu v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši    
1 000 000,- Kč mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a Armádou spásy v ČR, 
se sídlem Praha 5, Petržílkova 2563/23, IČ 40613411, na provoz Azylového domu pro matky s dětmi 
v Přerově v roce  2010. 
 

 

940/28/6/2010 Dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby 
města Přerova - doplnění názvu organizace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Sociální služby města Přerova, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kabelíkova 14a,           
IČ 49558854, dle důvodové zprávy. 
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941/28/7/2010 Městský program prevence kriminality 2010 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje předložený „Městský program prevence kriminality 2010“ s finanční spoluúčastí     

v projektu „Společný krok“ v minimální výši 20% celkové částky, 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 11  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

541,0 * + 91,8 632,8 

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

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409 24  Ostatní činnosti j. n. 
 (rezerva) 

45 320,1 + 91,8 45 411,9 

 
 

 

942/28/7/2010 Změna zakladatelské listiny společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I-M ěsto, Na hrázi 
3165/17, PSČ 750 02 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu Zakladatelské listiny společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17, 
PSČ 750 02, tak, že se v odstavci Za čtvrté Zakladatelské listiny nahrazuje text „Společnost má dva 
jednatele.“ textem „Společnost má jednoho jednatele.“ a text „Jednatelé jednají jménem společnosti 
samostatně.“ textem „Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.“  
V jiném se zakladatelská listina nemění. 
 

 

943/28/7/2010 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2010 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu § 71 odst. 4 zákona  č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částku, která přísluší v roce 2010 jako 
náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu 
výkonu funkce v rozsahu a za podmínek, uvedených v důvodové zprávě. 
 
 
 
 



 22

 

944/28/7/2010 Návrh na vytvoření pracovní skupiny pro aktualizaci jednacího řádu 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení ve věci vytvoření pracovní skupiny 
pro aktualizaci jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova ve složení:  
předseda:   Ing. Jiří Lajtoch,   
členové:  Václav Zatloukal, Čestmír Hlavinka, Ing. arch. Vladimír Petroš, Mgr. Josef Kulíšek,         
Ing. Zdeněk Kazílek, Bc. Ivo Kropáč, Mgr. Monika Frídlová, Petr Laga, Ing. Michal Symerský, 
Břetislav Passinger, Mgr. Vladimír Puchalský, Ing. Richard Šlechta a MUDr. Michal Chromec. 
 

 

945/28/7/2010 Podněty a připomínky z jednání orgánů města 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám, 
které zazněly na 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

946/28/8/2010 Pracovní skupina 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova ustanovit pracovní skupinu, 
která se bude zabývat: 
 
1. možností zachovat v Přerově obory středního vzdělávání zaměřené na elektro-silnoproud 
 
2. souvisejícími majetkoprávními záležitostmi. 
 

 

947/28/8/2010 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty                  
a připomínkami vznesenými na 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

V Přerově dne 8. února 2010 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                   Václav Zatloukal 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 


