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USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14.12.2009 

 

852/27/1/2009 Zahájení, schválení programu 27. zasedání, volba ověřovatelů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravu programu 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne             

14. prosince 2009, 
 
2. schvaluje Mgr. Josefa Kulíška a paní Moniku Bednaříkovou za ověřovatele 27. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

853/27/2/2009 1. Zpráva o provedené kontrole poskytnuté dotace na obnovu 
exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova 
2. Zpráva o provedené kontrole na Odboru právním 
Magistrátu města Přerova 

 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí Zápis o provedené kontrole poskytnuté dotace na obnovu exteriéru 

památkově významných staveb na území města Přerova. 
 
2. bere na vědomí Zápis z provedené kontroly na Odboru právním Magistrátu města Přerova. 

 

854/27/2/2009 Zpráva o provedené kontrole stížnosti p. Františka Porče, bytem         
Na Odpoledni 4, Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí Zápis o provedené kontrole stížnosti       
p. Františka Porče. 

 

855/27/2/2009 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí usnesení a zápisy ze zasedání Výboru   
pro dopravu č. 15 a č. 16 ze dne 9.9.2009 a 9.12.2009. 

 

856/27/2/2009 Návrh na změnu v personálním obsazení Finančního výboru 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání odvolává z členství Finančního výboru Zastupitelstva 
města Přerova paní Dagmar Přecechtělovou s účinností od 1. 1. 2010. 

 

857/27/2/2009 Informace o činnosti Rady města Přerova od 26. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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858/27/3/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2579 v k.ú. 
Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod pozemku p.č. 2579 trvalý travní porost o výměře 3084 m2 v k.ú. Přerov. 

 

859/27/3/2009 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerova a z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova: bezúplatný převod nemovitostí - objektu              

k bydlení č.p. 800, příslušného k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 1251 
(Gymnázium Jakuba Škody) a pozemku p.č. 1251 zastavěná  plocha a nádvoří o výměře         
2 349 m2. 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova: bezúplatné nabytí nemovitostí - objektu k bydlení 
č.p. 406, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 731 (budova dílen Střední 
školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou) a pozemků p.č. 731 zastavěná plocha a nádvoří        
o výměře 416 m2 a p.č. 732 ostatní plocha o výměře 877 m2, vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví 
Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, IČ: 60609460 - 
Střední školy elektrotechnické, se sídlem Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114, IČ: 00845370 
(správa nemovitostí ve vlastnictví kraje) do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

860/27/3/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – garáže bez čp/če                
na pozemku p.č.412/7 a garáže bez čp/če na pozemku p.č.412/8              
v k.ú.Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - garáže bez čp/če na pozemku 
p.č.412/7 a garáže bez čp/če na pozemku p.č.412/8, vše v k.ú.Přerov. 

 

861/27/3/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 5050/2, p.č. 5050/1, p.č. 4978, p.č. 4975 p.č. 4974, p.č. 
4973, které všechny leží v k. ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemků 
 
• p.č. 5050/2 v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č.3984-33/2008, vyhotoveným dne 
12. ledna 2009 Ing. Jiřím Dostálem, jako pozemek 5050/5, o výměře 13 m², v k.ú. Přerov, 
• p.č. 5050/1 v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č.3984-33/2008, vyhotoveným dne 
12. ledna 2009 Ing. Jiřím Dostálem, jako pozemek 5050/4, o výměře 18 m², v k.ú. Přerov, 
• p.č. 5050/1 v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č.3964-33/2008, vyhotoveným dne 
12. ledna 2009 Ing. Jiřím Dostálem, jako pozemek 5050/3, o výměře 26 m², v k.ú. Přerov, 
• p.č. 4978 v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č.3963-33/2008, vyhotoveným dne 
12. ledna 2009 Ing. Jiřím Dostálem, jako pozemek 4978/2, o výměře 4 m², v k.ú. Přerov, 
• p.č. 4975 v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č.3963-33/2008, vyhotoveným dne 
12. ledna 2009 Ing. Jiřím Dostálem, jako pozemek 4975/2, o výměře 7 m², v k.ú. Přerov, 
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• p.č. 4974 v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č.3963-33/2008, vyhotoveným dne 
12. ledna 2009 Ing. Jiřím Dostálem, jako pozemek 4974/2, o výměře 13 m², v k.ú. Přerov, 
• p.č. 4973 v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č.3963-33/2008, vyhotoveným dne 
12. ledna 2009 Ing. Jiřím Dostálem, jako pozemek 4973/12, o výměře 21 m², v k.ú. Přerov, 
 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví České republiky (právo hospodařit bude 
vykonávat Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7), za kupní cenu administrativní (zjištěnou) ve výši 63.150,- Kč stanovenou na 
základě znaleckého posudku, vyhotoveného dne 4. března 2009 znalkyní Ing. Pavlínou Bařinkovou. 
V rámci kupní smlouvy bude ukončen dohodou právní vztah založený smlouvou o budoucí kupní 
smlouvě uzavřenou dne 2. dubna 2009 mezi Statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím 
a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ 70994234, se sídlem Praha 1, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7 jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je budoucí koupě částí pozemků p.č. 
5050/2, o výměře cca 15 m², p.č. 5050/1, o výměře cca 50 m², p.č. 4978 o výměře cca 5 m², p.č. 4975, 
o výměře cca 10 m², p.č. 4974, o výměře cca 15 m², p.č. 4973, o výměře cca 25 m², které všechny leží 
v katastrálním území Přerov ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. září 2009. 

 

862/27/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– objektu technické vybavenosti  bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 4946/3 
a pozemku p.č. 4946/3 zast. plocha a nádvoří, vše  v k.ú. Přerov    

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

 

863/27/3/2009 Úplatný převod nemovité věci z  majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. st. 8/3 v k.ú. Popovice u Př. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č.st.  8/3 zast.pl.        
o výměře 22 m2 v k.ú. Popovice u Př. z majetku statutárního města Přerova do společného jmění 
manželů M. a  J.D., za kupní cenu 11.990,- Kč, t.j. 545,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

864/27/3/2009 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 197 v k.ú.Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č.197 ost.pl.     
v k.ú.Penčice, dle geometrického plánu č. 178-108/2009 pozemek označený novým parcelním číslem 
197/2 ost.pl. o výměře 681 m2, z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana Ing. O. M.,    
za kupní cenu 166.850, t.j. 245,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

865/27/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov - objektu bydlení č.p. 2881, příslušného k části obce Přerov I - 
Město, stojícího na pozemku p.č. 2554/13 a  pozemků p.č. 2554/13 a 
p.č. 2559/11, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - objektu bydlení č.p. 2881, příslušného k části obce Přerov I – Město, 
postaveného na pozemku p.č. 2554/13 a pozemků p.č. 2554/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
1085 m2 a p.č. 2559/11, ostatní plocha o výměře 2733 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního 
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města Přerova, do vlastnictví společnosti KARAT Software a.s., se sídlem Přerov, Dluhonská 43,     
PSČ 750 00, IČ: 25352687 za kupní cenu ve výši 8 000 000,- Kč. 

 

866/27/3/2009 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – 
částí pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č.1 ke kupní smlouvě ze dne 4.11.2009, 
kterou statutární město Přerov úplatně převedlo vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě č.p. 
1201, č.p. 1202, č.p. 1203, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 
4293/34 v k.ú.Přerov dle jejich stávajících podílů na pozemku p.č. 4293/34 v k.ú. Přerov části 
pozemku p.č. 4293/1 (ostatní plocha - zeleň) v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem                 
č. 5060-72/2009 ze dne 12.6.2009 jako pozemky p.č. 4293/71 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře  
5 m2, p.č. 4293/72 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5 m2 a p.č. 4293/73 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 5 m2 v k.ú.Přerov, kdy dodatkem č. 1 dojde ke změně v osobě kupujícího u podílu 
id. 765/30793 na pozemcích p.č. 4293/71, p.č. 4293/72 a p.č. 4293/73 v k.ú. Přerov z J.C.,    a    D. C.,                   
na Ing. L.K.,.  V ostatním se text kupní smlouvy ze dne 4.11.2009 nemění. 

 

867/27/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města  
Přerov – budovy č.p. 3042 jiné stavby, příslušné k části obce Přerov I – 
Město, postavené na pozemku p.č. 6774/4 a pozemku p.č. 6774/4 vše      
v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - budovy č.p. 3042 jiné stavby, příslušné k části obce Přerov I - Město, 
postavené na pozemku p.č. 6774/4 a pozemku p.č. 6774/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře         
215 m2 ,vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Slovenská 
autobusová doprava Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem: Nitrianska 5, 917 02 Trnava, Slovenská 
republika, IČ: 36249840 za kupní cenu ve výši 3.155.000,- Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

 

868/27/3/2009 Úplatný  a  bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku  
statutárního města Přerova –  části  pozemků  v k.ú. Přerov pod 
stavbou cyklostezky  na ul. Želatovská 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5207/39 ost. pl. o výměře  cca 90 m2 v k.ú. 

Přerov  z vlastnictví spol. ALIMENTARE a.s., Tř. gen. Janouška 2854/2 Přerov I-Město,     
IČ: 60792817 do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu  614,11 Kč/m2  (dle 
znaleckého posudku  č. 167/09  pana Jiřího Pazdery). 

   
 Nejprve bude mezi spol. ALIMENTARE a.s. a statutárním městem Přerovem uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě  kupní. Kupní smlouva bude uzavřena  nejpozději do 90-ti dnů ode dne 
doručení výzvy  k uzavření  kupní smlouvy  budoucím prodávajícím budoucímu kupujícímu,              
po vyhotovení geometrického plánu  na zaměření převáděné části pozemku  dotčené stavbou 
cyklostezky. 
 
2. schvaluje úplatný převod  pozemku   p.č. 5307/448 ostatní plocha o výměře 172 m2  v k.ú. 

Přerov  z vlastnictví J.S., do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou částku          
105 626,92 Kč ( tj 614,11 Kč/m2 dle znaleckého posudku    č. 167/09  pana Jiřího Pazdery). 

 
3. schvaluje bezúplatný  převod  části pozemku p.č. 6863 ostatní plocha o výměře  cca 1000 m2 

v k.ú. Přerov,  z vlastnictví   Olomouckého   kraje,  se sídlem Jeremenkova 1191/40a  
Olomouc, IČ 60609460,  do vlastnictví statutárního města  Přerova. Nejprve bude uzavřena 
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smlouva o smlouvě budoucí darovací. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho 
roku ode dne, kdy budou splněny  podmínky, které vyžadují právní předpisy pro užívání 
dokončené stavby "Cyklostezka Želatovská - Přerov". Budoucí obdarovaný se zavazuje, že   
do 3 měsíců ode dne, kdy budou splněny požadavky pro užívání dokončené stavby 
"Cyklostezka Želatovská - Přerov" stanovené právními předpisy , vyzve písemně budoucího 
dárce k uzavření darovací smlouvy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem 
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. 

 

869/27/3/2009 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova -  pozemku  p.č. 313/3  v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod  pozemku  p.č. 313/3 ostatní 
plocha o výměře 1935 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví České republiky -  Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2,  IČ 69797111 
do vlastnictví statutárního města Přerova za následujících podmínek: 
 
1. Nabyvatel se zavazuje o pozemek parcelu 313/3 ostatní plocha, ostatní komunikace,                

v katastrálním území Újezdec 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 kteroukoli 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 1.955,00 Kč. 

 

870/27/3/2009 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova -  pozemku   p.č. 4947   v  k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod   pozemku  p.č. 4947 ostatní 
plocha ostatní komunikace  o výměře 4365m2   v k.ú. Přerov   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 pouze p.č.  4947 ostatní plocha ostatní komunikace              

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

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

dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost  měla ke dni  
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. Bule-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, 

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

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

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

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

III. odst. 1 předat převodci  písemnou zprávu  o zachování a rozvoji aktivit , které jsou ve 
veřejném zájmu, k jehož zachování  se nabyvatel v této smlouvě zavázal.  Za porušení  tohoto  
závazku uhradí  nabyvatel převodci  pokutu ve výši 129 780,00 Kč. 

 

871/27/3/2009 Bezúplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 6204/8, p.č. 7160/1, p.č. 7160/3, p.č. 7160/5 a 
p.č. 7162/2, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č.365/16/4/2008 schválené na 16. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova konaném ve dnech 16. a 23.6.2008, kterým byl schválen úplatný 
převod pozemků z vlastnictví České republiky, které jsou ve správě Pozemkového fondu 
České republiky, IČ 45797072, se sídlem Praha, Husinecká 11a, do vlastnictví statutárního 
města Přerova, a to p.č. 7160/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 497 m2, p.č. 
7160/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 7 m2, p.č. 7160/5 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace) o výměře 287 m2, p.č. 7162/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace)          
o výměře 1600 m2 a p.č. 6204/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 328 m2, vše    
v k.ú. Přerov, p.č. 5101/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 401 m2, p.č. 5102/2 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 42 m2, p.č. 5102/6 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 142 m2 a p.č. 5102/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
52 m2, vše v k.ú.Troubky nad Bečvou, za kupní cenu ve výši 1.522.680,-Kč. 

 
2. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, které jsou         

ve správě Pozemkového fondu České republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, Praha 3, do vlastnictví statutárního města Přerova, a to pozemků p.č. 6204/8 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 328 m2, p.č. 7160/1 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 497 m2, p.č. 7160/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře    
7 m2, p.č. 7160/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 287 m2 a p.č. 7162/2 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 1600 m2, vše v k.ú. Přerov. 
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872/27/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 2657/20 ost. 
plocha o výměře 177 m2, p.č. 2655/6 ost. plocha o výměře 556 m2 a pozemek ve zjednodušené 
evidenci, původ grafický příděl p.č. 2655 o výměře 1161 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví 
Genoservis, a.s. se sídlem Olomouc, Neředín, Jožky Jabůrkové 560/1, IČ 47151609 do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1 018 370,- Kč (cena v místě a čase obvyklá), tj. 
537,20 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavních práv k předmětným pozemkům    
v katastru nemovitostí. 

 

873/27/3/2009 Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 6577/1 ZE-GP,                  
za pozemek p.č. 6577/36 ZE-EN  v  k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 6577/1 ZE-GP, dle 
GP č. 5053-46/2009 označené jako pozemek p.č. 6577/261 ost. plocha o výměře 183 m2,                   
ve vlastnictví statutárního města Přerova, za pozemek  p.č 6577/36 ZE-EN o výměře 120 m2             
ve vlastnictví  Mgr. L.S., , oba  v k.ú. Přerov.   Mgr. L. S. uhradí statutárnímu městu Přerov rozdíl 
ceny směňovaných nemovitostí  ve výši 17.325,- Kč a  50 % nákladů spojených se směnou 
nemovitostí. 

 

874/27/4/2009 Podmínky výběrového řízení pro rok 2010 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje podmínky výběrového řízení pro poskytování 
půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu  v roce 2010  v souladu s čl. IV. 
Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu takto: 
 
1. žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací  
             a rozšiřování bytového fondu budou podávány v termínu od 18. 1. 2010 do 22. 2. 2010, 
 
2. 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). 

 

875/27/4/2009 Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova č..../2009,           
o místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního 
města Přerova č...../2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

876/27/4/2009 Rozpočtové opatření č. 18 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a 
závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 
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877/27/4/2009 Rozpočtové opatření č. 18 - dodatek 

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

 

878/27/4/2009 Kontokorentní úvěr 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního 
úvěru mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, IČ 45244782, dle přílohy, za následujících podmínek: 
 
• úroková sazba 1M PRIBOR + 0,19 % p. a. bez závazkové provize, 
• určený k zajištění přechodného nedostatku finančních prostředků v roce 2010,       
• výše do 20 mil. Kč se splatností do 31. 12. 2010, 
• poskytnut bez zajištění. 

 

879/27/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - TJ Union 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ Union Lověšice, se sídlem Přerov III-
Lověšice, U sokolovny 226, PSČ 750 02, IČ 44889062, zastoupenému předsedkyní Zdeňkou 
Rozkošnou  na částečnou úhradu nákladů spojených s temperováním kulturního domu              
v Lověšicích v zimním období v roce 2009, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  1333 4  Poplatky za uložení odpadů 1 195,0 + 10,0 1 205,0 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3419 1  Ostatní tělovýchovná činnost 30,0 + 10,0 40,0 
 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 39 670,6 * + 10,0 39 680,6 
 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
__________________________________________________________________________________ 
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880/27/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - Věra Lakomá, HIT CHEERLEADERS 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000,--Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Věra Lakomá 
- Agentura HIT, Seifertova 12, 750 02  Přerov, IČ 65144465, na částečnou úhradu nákladů spojených 
s účastí na celostátní soutěži SPIRIT CHEER CUP 2009, která  se konala dne 14. listopadu 2009         
v Praze. 

 

881/27/4/2009 Prominutí pohledávek evidovaných Domovní správou města Přerova 

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

50 900,00 Kč, tj. v částce 40 720,00 Kč, která se váže k dluhu a pozdním platbám, a to k bytu 
č. 13 v domě č.p. 1853, ulice U Tenisu 35 v Přerově, za bývalými manžely P. S., a  Z. S.,         
z čehož pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby 
nájemného činí 20 360,00 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z 
prodlení za pozdní platby služeb spojených s užíváním bytu činí 20 360,00 Kč. 

 
2. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 4/5 z částky 91 780,00 Kč, tj. 

73 424,00 Kč za pozdní platby nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 2, 
nacházejícím se v domě č.p. 2145 v ulici Denisova č.o. 12 v Přerově, za paní V.B.. 
Pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného       
z bytu činí 36 712,00 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení 
za pozdní  platby záloh na služby spojených  s užíváním bytu činí 36 712,00 Kč. 

 

882/27/4/2009 Projednání možných slev z jednostranně navýšeného nájemného           
v obecních bytech 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se na své nejbližší 
schůzi podnětem vzešlým z jednání zástupců politických klubů konaném dne 19.11.2009,  týkajícím se 
uzavření dohod o snížení nájemného z bytu mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 
nájemci bytů, u kterých došlo k navýšení nájemného z bytu podle zákona č. 107/2006 Sb.,                   
o  jednostranném  zvyšování  nájemného  z  bytu  a  o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle sdělení MMR ČR č. 180/2009 Sb., a to na období          
od 1.4.2010 do 31.12.2010. 

Kontrolní termín: 16.12.2009 
 

883/27/4/2009 Tenisový klub Precolor Přerov - účelová dotace – změna usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. mění usnesení č. 773/24/4/2009 bod 1 z 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 

dne 7. 9. 2009, a to tak, že: 
   
původní text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4 000 000,- 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 rekonstrukci tenisového areálu, 
spočívající v revitalizaci povrchů tenisových dvorců antukových (s výjimkou centrkurtů), rozvodů 
jejich zavlažovacího systému a vnitřního oplocení těchto dvorců a zpevněných ploch (obslužných 
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komunikací a chodníků) v tenisovém areálu na parcelách p.č. 2656/1, 2657/2, 2657/3, 2657/7, 
2657/10, 2657/11, 2657/13, 2657/17, 3345/1, 3345/2, 3345/13, 3345/14, 3345/15, 3345/16, 3344/2, 
3344/3, 3344/4, 2637/14, 2637/17, 2657/12, 2657/15, 2657/16, 2657/18, 2657/19, 2658 a na části 
parcely p.č. 3343/1 v k.ú. Přerov v roce 2009. 
Poskytnutí dotace je podmíněno závazným poskytnutím a uvolněním státní dotace jmenovanému 
subjektu ve výši 9 000 000,- Kč k témuž účelu a na základě právního aktu příslušného ministerstva. 
 
se mění na nový text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4 000 000,- 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 rekonstrukci tenisového areálu, 
spočívající v revitalizaci povrchů tenisových dvorců antukových (s výjimkou centrkurtů), rozvodů 
jejich zavlažovacího systému a vnitřního oplocení těchto dvorců a zpevněných ploch (obslužných 
komunikací a chodníků) v tenisovém areálu na parcelách p.č. 2656/1, 2657/2, 2657/3, 2657/7, 
2657/10, 2657/11, 2657/13, 2657/17, 3345/1, 3345/2, 3345/13, 3345/14, 3345/15, 3345/16, 3344/2, 
3344/3, 3344/4, 2637/14, 2637/17, 2657/12, 2657/15, 2657/16, 2657/18, 2657/19, 2658  a na části 
parcely p.č. 3343/1 v k.ú. Přerov v roce 2009 a 2010, pod podmínkou finančního krytí z rozpočtu 
statutárního města Přerova. 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3419 6  Ostatní tělovýchovná činnost 
 (podpora v oblasti sportu) 

10 962,4 - 4 000,0 6 962,4 

6409 24  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 662,1 + 4 000,0 4 662,1 
 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
Výdajová část v tis. Kč 

ORJ   rozpočet rozpočtové opatření rozpočet 
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a 
grantový program 

39 680,6 * - 4 000,0 35 680,6 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

 

884/27/5/2009 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2010 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 
1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2010: 

 
 příjmy celkem      1 055 909 700,- Kč 
 výdaje celkem      1 055 909 700,- Kč 
 z toho financování           46 372 000,- Kč, 
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2. stanovuje celkový počet zaměstnanců statutárního města Přerova, kteří budou zařazeni do 
Městské policie na 51, 

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

vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých 
dalších orgánech a organizacích, pro kalendářní rok 2010 objem prostředků na platy 
zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do Magistrátu města Přerova ve výši 
110 513 000,- Kč a zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do Městské policie 
Přerov ve výši 17 908 000,- Kč, a to včetně náhrad platů za 4. - 14. den pracovní neschopnosti 
zaměstnanců, 

 
4. schvaluje rozpočtový výhled do roku 2012 uvedený v příloze č. 1, 
 
5. stanovuje , že závaznými ukazateli rozpočtu jsou příspěvky na provoz příspěvkových 

organizací a další výdaje specifikované v příloze č. 2, 
 
6. bere na vědomí , že transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a na 

výplatu sociálních dávek jsou zapracovány do rozpočtu na rok 2010 v předpokládané výši a 
zařazeny na příjmovou položku 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení závazných 
ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2010 bude rozpočet upraven formou 
rozpočtového opatření, 

 
7. schvaluje tuto výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“ z 16. 4. 2007: „Pro rok 2010 se 
pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti EVVO na území města vyčleňuje částka 
150 000 Kč“, 

 
8. schvaluje tuto výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova“ z 19. 10. 2005: „Pro rok 2010 se pro 
poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města 
vyčleňuje částka 150 000 Kč“, 

 
9. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR PŘEROV, IČ: 70259747, se 
sídlem Přerov, Petřivalského 5. 

 
Dotace se poskytuje: 
 
a) v částce 3 828 000,- Kč  

na úhradu užívání ledové plochy Zimního stadionu v  Přerově včetně nákladů spojených           
s užíváním této ledové plochy v roce 2010 dle následujícího: 

1 760 hodin pro období 01 - 03/2010 a 08 - 12/2010, 1 hodina/2 175,- Kč vč. DPH, při počtu 
minimálně 1 640 hodin v období 01 - 03/2010 a 08 - 12/2010 pro skupiny uživatelů mládež, dorost, 
junioři, 
 
b) v částce 129 468,- Kč  

na úhradu nájemného nebytových prostor zimního stadionu v Přerově – kanceláře (bez 
vybavení), trenérské místnosti (bez vybavení), šaten a příslušného sociálního zařízení (včetně 
vybavení) a prostor V.I.P. (včetně vybavení), bez nákladů spojených s užíváním těchto 
prostor, v roce 2010 dle následujícího: 

nájemné kanceláře za 1 kalendářní měsíc ve výši 168,- Kč 
nájemné trenérské místnosti za 1 kalendářní měsíc ve výši 350,- Kč 
nájemné šaten a sociálního zařízení za 1 kalendářní měsíc ve výši 7 448,- Kč 
nájemné movitých věcí umístěných v šatnách a sociálním zařízení za 1 kalendářní měsíc ve výši    
716,- Kč vč. DPH 
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nájemné prostor V.I.P. za 1 kalendářní měsíc ve výši 1 540,- Kč 
nájemné movitých věcí ve V.I.P. za 1 kalendářní měsíc ve výši 567,- Kč vč. DPH 
 
c) v částce 1 042 532,- Kč na sportovní činnost v roce 2010, 
 
10. schvaluje v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 160 000,- Kč a 

uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
Fotbalový klub KOZLOVICE , IČ: 47999152, se sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní 
činnost a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 62/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova v roce 
2010, 

 
11. schvaluje v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč a 

uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem FK 
Viktorie P řerov, IČ: 42866758, se sídlem Přerov, Alšova 2, stadión SK, na sportovní činnost 
a provoz dvou fotbalových hřišť na parcele p.č. 5307/2, šaten a sociálního zařízení v občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 5307/105 a 5307/334, vše v k.ú. Přerov v roce 2010, 

 
12. schvaluje v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 710 000,- Kč a 

uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC 
Přerov o.s., IČ: 66743338, se sídlem Přerov, Sokolská 28, na sportovní činnost v roce 2010, 

 
13. schvaluje v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč a uzavření 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná 
jednota Sokol Čekyně, IČ: 47998750, se sídlem Přerov - Čekyně, na sportovní činnost 
fotbalového oddílu a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 247, šaten a sociálního zařízení 
v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 248/2, vše v k.ú. Čekyně v roce 2010, 

 
14. schvaluje v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč a uzavření 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná 
jednota Pozemní stavby Přerov - Předmostí, IČ: 00535575, se sídlem Přerov - Předmostí, 
Hranická 157, na sportovní činnost oddílu příjemce - Klubu mládežnické kopané a provoz 
fotbalového hřiště na parcele p.č. 216/9, tribuny, šaten a sociálního zařízení v občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 540, vše v k.ú. Předmostí v roce 2010. 

V případě tribuny, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na p.č.st. 540 v k.ú. 
Předmostí se výše uvedená dotace poskytuje pouze na náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou 
energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s užíváním této 
tribuny, šaten a sociálního zařízení, 
 
15. schvaluje v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč a uzavření 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná 
jednota Sokol Újezdec, IČ: 60782129, se sídlem Přerov - Újezdec, na sportovní činnost 
fotbalového oddílu a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 95, celotravnaté tréninkové 
plochy na parcele p.č. 96, 97, 102 a 103, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti 
č.p. 314 na parcele p.č. 94, vše v k.ú. Újezdec u Přerova v roce 2010, 

 
16. schvaluje v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč a uzavření 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOV ĚŠICE, IČ: 44889062, se sídlem Přerov - 
Lověšice, na sportovní činnost fotbalového oddílu a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 
428/2, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 345, 
vše v k.ú. Lověšice u Přerova v roce 2010, 

 
17. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Přerovský volejbalový klub,              
IČ: 26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na sportovní činnost v roce 2010, 
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18. 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, 

 
19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 
61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na sportovní činnost oddílu házené v roce 2010, 

 
20. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov 
- Předmostí, IČ: 00535575, se sídlem Přerov - Předmostí, Hranická 157, na provoz sportovní 
haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 167/2 a 259/2 v k.ú. Předmostí v 
roce 2010.  

Uvedená dotace se poskytuje pouze na náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá 
paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s užíváním haly v občanské vybavenosti 
bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 167/2 a 259/2 v k.ú. Předmostí v roce 2010, 
 
21. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 270 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se 
sídlem Přerov, Petřivalského 1, na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. 
na parcele p.č. 5307/209 a 5307/227 a haly stolního tenisu v občanské vybavenosti č.p. 584 na 
parcele p.č. 5307/101 a 5307/441, vše v k.ú. Přerov v roce 2010, 

 
22. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 170 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 
61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na provoz sokolovny v občanské vybavenosti č.p. 
566 na parcele p.č. 4338 v k.ú. Přerov v roce 2010, 

 
23. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se 
sídlem Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, na provoz sportovní haly v občanské 
vybavenosti č.p. 214 na parcele p.č. 165 v k.ú. Žeravice v roce 2010, 

 
24. schvaluje schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 
00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na provoz: 

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

v roce 2010, 
 
• loděnice v občanské vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 2010, 
 
• atletického oválu včetně sektorů technických disciplín na parcele p.č. 6724/1, 4306/10, 

4306/11 a 4306/12 v k.ú. Přerov v roce 2010, 
 
• fotbalového hřiště s umělou trávou na parcele p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov v roce 2010, 
 
• dvou sportovních hal v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 2656/2 a 2656/3       

v k.ú. Přerov v roce 2010. 
 
V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, se dotace poskytuje pouze na náklady na 
teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, 
spojené s užíváním těchto sportovišť v roce 2010, 
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25. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem AUTO KLUB P ŘEROV - město v AČR,       
IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na provoz tratě v areálu Přerovské rokle         
na parcele p.č. 426/8, 426/9, 426/14, 426/16, 426/18, 577, p.č.st. 823, p.č.st. 824, objektu č.e. 
140 na parcele p.č.st. 823 a objektu č.e. 141 na parcele p.č.st. 824, vše v k.ú. Předmostí v roce 
2010, 

 
26. 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“, 

 
27. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 81 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond GENÁČEK , IČ: 25870777, se 
sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1, na náklady spojené s pořádáním akce MOSTY 2010, 

 
28. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond Přerov - Cuijk , IČ: 27803201, se 
sídlem Přerov, Blahoslavova 2, na náklady spojené s reciproční návštěvou občanů Přerova     
ve městě Cuijk (Holandsko) v roce 2010, 

 
29. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, IČ: 67338500, 
se sídlem Přerov, U Bečvy 1, na náklady spojené s pořádáním folklorního festivalu V zámku a 
podzámčí 2010, 

 
30. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3 032 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem IMIT s.r.o. , IČ: 62360540, se sídlem 
Přerov, Komenského 1035/4, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním 
veřejných kulturních vystoupení a představení v Městském domě pro obyvatele města 
uskutečněné v roce 2010, 

 
31. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 900 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond Přerovského jazzového 
festivalu, IČ: 49558005, se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, na organizační náklady spojené     
s uskutečněním XXVI. Československého jazzového festivalu v roce 2010, 

 
32. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem DUHA klub Dlažka , IČ: 67338810, se sídlem 
Přerov, Palackého 1, na náklady spojené s projektem pro neorganizované děti a mládež Skok 
Duha Klub Dlažka v roce 2010, 

 
33. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Římskokatolická farnost Penčice,                 
IČ: 45180181, se sídlem Přerov XIII-Penčice 1, na náklady spojené s uskutečněním Hodových 
slavností v Penčicích v roce 2010, 

 
34. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 190 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v České republice,                 
IČ: 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, na činnost nízkoprahového zařízení   
pro děti a mládež a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením ve městě Přerově v roce 2010, 

 
35. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Centrum setkávání, o. s., IČ: 49558200, se 
sídlem Přerov, Kosmákova 46-48, na provoz organizace v roce 2010, 
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36. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 790 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Český červený kříž, Oblastní spolek ČČK 
Přerov, IČ: 49558561, se sídlem Přerov, U Bečvy 1, na pokrytí zdravotně výchovné, sociální 
a humanitární činnosti a na pokrytí provozních nákladů provozovaných objektů v roce 2010, 

 
37. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem KAPPA-HELP , IČ: 66743192, se sídlem 
Přerov, nám. Přerovského povstání 1, na činnost kontaktního a krizového centra, na terénní 
programy a na činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Metro v roce 2010, 

 
38. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 520 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se 
sídlem Přerov, 9. května 82, na zajištění provozu charitní ošetřovatelské a pečovatelské 
služby, občanské poradny, klubu setkávání seniorů SPOLU, romského komunitního centra, 
chráněné dílny sv. Terezičky v roce 2010, 

 
39. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 110 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení MOST K ŽIVOTU , IČ: 67338763, 
se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na provoz chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny, 
sociální rehabilitaci formou podporovaného zaměstnávání a na integrovanou zájmovou činnost 
v roce 2010, 

 
40. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 260 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní 
organizace Přerov, IČ: 47184418, se sídlem Přerov, Kratochvílova 35, na provoz organizace 
a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2010, 

 
41. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 160 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Jsme tady, o.s., IČ: 28553187, se sídlem 
Přerov, Sokolská 2781/2, na provozní a mzdové náklady organizace v roce 2010, 

 
body č. 9. – 41. jsou zpracovány dle přiložených zásad dotačního programu I - Přímé podpory pro rok 
2010 (viz CD). 

 

885/27/6/2009 Regionální letiště Přerov - dodatek smlouvy o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi statutárním městem Přerov a společností Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 
1117/30, PSČ 75002, IČ: 28572971. Dodatek spočívá v navýšení poskytnutého provozního a 
investičního příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2009 o 500 000,- Kč. 

 

886/27/6/2009 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 30 889,- Kč panu Ing. J.H.,  na vybudování domovní čistírny 
odpadních vod na pozemku p.č. 370/2 v k.ú. Čekyně pro novostavbu rodinného domu v ul. Na 
Červenici. 
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887/27/6/2009 Program podpory výstavby technické infrastruktury - návrh               
na prodloužení termínu kolaudace stavby technické infrastruktury     
na pozemku p.č. 351 v k.ú. Vinary u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě                    
č. 05 024 007 07 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury spočívajícího v prodloužení 
termínu kolaudace stavebního objektu SO 01 - Komunikace, budované na pozemku p.č. 351 v k.ú. 
Vinary u Přerova, z původního termínu 17.12. 2009 na 17.12. 2011. 

 

888/27/6/2009 Program podpory výstavby technické infrastruktury - návrh              
na prodloužení termínu kolaudace stavby technické infrastruktury       
v lokalit ě za ulicí Durychovou (v jižní části ulice Hostýnské) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě                    
č. 05 024 006 07 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury spočívajícího v prodloužení 
termínu kolaudace stavebního objektu "SO 06 - Komunikace - chodník" v lokalitě určené k výstavbě 
rodinných domů za ulicí Durychovou (tj. v jižní části ulice Hostýnské) z původního termínu         
14.12. 2009 na 14.12. 2011. 

 

889/27/7/2009 Společný školský obvod základní školy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dohody mezi Statutárním městem Přerov a Obcí Domaželice,                 

IČ: 00845132, se sídlem Domaželice č.p. 123, pošta 751 15 Domaželice u Přerova,                  
o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro plnění povinné školní docházky 
žáků s trvalým pobytem v obci Domaželice. Žáci s trvalým pobytem v obci Domaželice patří 
do školského obvodu Základní školy Přerov, U tenisu 4, Základní školy Přerov, Trávník 27 a 
Základní školy Přerov, Želatovská 8. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
1 měsíc. 

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

Přerova č. 2/2005 o školských obvodech spádových základních škol na území města Přerova, 
ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2006. Text Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 je 
přílohou důvodové zprávy. 

 

890/27/7/2009 Areál pohody a sportu o.p.s. - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr  poskytnutí dotace do výše                       
3 405 000,- Kč subjektu Areál pohody a sportu o.p.s., IČ: 27838111, se sídlem Přerov, Přerov I - 
Město, Komenského 1405/36, na spolufinancování projektu na vybudování lanového centra, dráhy              
pro kolečkové brusle, pískového víceúčelového hřiště a zázemí pro tyto aktivity na parcele p.č. 
2638/1, 2656/1, 2639/1 a 2639/2 v k.ú. Přerov v roce 2010.   
 Záměr poskytnutí dotace je podmíněn poskytnutím finanční podpory jmenované společnosti 
ve výši 9 693 000,- Kč z dotačního titulu v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava 
k témuž účelu. 

 

891/27/7/2009 Návrh na poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
Oblastní charitě Přerov na úhradu pečovatelské služby účastníkům 
národního boje za osvobození  
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 39 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace         
v této výši mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a Oblastní charitou 
Přerov, se sídlem Přerov, 9. května 82,  IČ 45180270, jako příjemcem dotace, na úhradu 
pečovatelské služby účastníkům národního boje za osvobození. 

b) schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
 

PAR ORJ   upravený 
rozpočet 

rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

4357 
  

15 Domovy (neinvestiční transfery 
obcím) 

155,0* - 39,0 116,0 

4345 
  

15 Centra sociálně rehabilitačních služeb 3 306,7* + 39,0 3 345,7 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 39 631,6* + 39,0 39 670,6 
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

 

892/27/7/2009 Návrh na poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace   
na zajištění provozu organizace DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, o.p.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace         

v této výši mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a organizací 
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, o.p.s, se sídlem Přerov, nám. Přerovského povstání 1,  IČ 27836886, 
jako příjemcem dotace, na provoz organizace. 

 
b) schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 

PAR ORJ   upravený 
rozpočet 

rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

4357 
  

15 Domovy  (neinvestiční transfery 
obcím) 

195,0 - 40,0 155,0 

4345 
  

15 Centra sociálně rehabilitačních 
služeb 

3 266,7 + 40,0 3 306,7 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

    
Dotace, přímé podpory a grantový program 

39 591,6 + 40,0 39 631,6 
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893/27/8/2009 Grantový program pro rok 2010 - vyhlášení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. vyhlašuje Grantový program pro rok 2010 dle přiložených zásad 
 
2. vyzývá žadatele k  předkládání žádostí o finanční podporu dle přiložených zásad Grantového 

programu pro rok 2010. Termín pro podávání žádostí o finanční podporu je do 10. února 2010 
na adresy dle důvodové zprávy, za podmínky schválení rozpočtu Statutárního města Přerova 
dle předlohy 27/5. 

 

894/27/9/2009 Novelizace zřizovacích listin jednotek sboru dobrovolných hasičů 
Statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu zřizovacích listin jednotek sboru 
dobrovolných hasičů Přerov I-Město, Přerov IV-Kozlovice, Přerov V-Dluhonice, Přerov VI-Újezdec, 
Přerov VII-Čekyně, Přerov VIII-Henčlov, Přerov XI-Vinary a Přerov XIII-Penčice ze dne 26.9.1996 
vydaných na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva č.167/13/7 takto: 
 
1)  V části 2. zřizovacích listin „Předmět činnosti“ se doplňují tyto činnosti: 
       - neprodlené podávání zpráv o svém výjezdu a zásahu místně příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru, 
       -  spolupráce při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a jiných 
mimořádných událostech s ostatními jednotkami požární ochrany, útvary Policie ČR, Zdravotnickou 
záchrannou službou a dalšími orgány podle zvláštních předpisů,  
       -  ochrana života a zdraví občanů a majetek před požáry a poskytování účinné pomoci při 
živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, 
       -   plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. 
 
2) V části 4. zřizovacích listin „Vymezení působnosti“ se slova „Hasičského záchranného sboru 
okresu“ nahrazují slovy „Hasičského záchranného sboru kraje“. 
 
3) V části 5. zřizovacích listin „Velení v  JSDH“ se slova „velitele JSDH jmenuje a odvolává po 
projednání s Okresním úřadem starosta města“ nahrazují slovy „velitele JSDH po vyjádření 
Hasičského záchranného sboru kraje jmenuje a odvolává primátor města“ a slova „vyhláškou 
č.21/1996 Sb.“ se nahrazují slovy „nařízením vlády č. 172/2001 Sb.“. 
 
4) V části 6. zřizovacích listin „Početní stav JSDH“  
      -  v případě zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov I-Město se stanoví 
celkový početní stav 24 členů, 
     - v případě zřizovacích listin jednotek sboru dobrovolných hasičů Přerov IV-Kozlovice, Přerov V-
Dluhonice, Přerov VI-Újezdec, Přerov VII-Čekyně, Přerov VIII-Henčlov, Přerov XI-Vinary a Přerov 
XIII-Penčice se stanoví celkový početní stav 9 členů. 
 

 

895/27/9/2009 Podněty a připomínky z jednání orgánů města 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám, 
které zazněly na 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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__________________________________________________________________________________ 

896/27/9/2009 Volba přísedících Okresního soudu v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání zvolilo navrhované kandidáty dle důvodové zprávy          
za přísedící Okresního soudu v Přerově na volební období od 2. 2. 2010 do 2. 2. 2014. 

 

897/27/9/2009 Regionální letiště Přerov a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. deleguje člena Zastupitelstva města Přerova Václava Zatloukala za zástupce statutárního 

města Přerova, resp. člena Zastupitelstva města Přerova ing. Jaroslava Čermáka za náhradníka 
zástupce, na jednání valné hromady společnosti Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, 
Trávník 117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971, konané dne 18. 1. 2010, dle důvodové zprávy, 

 
2. pověřuje zástupce, resp. náhradníka, statutárního města Přerova dispozicí k 99 akciím 

společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, PSČ 750 02,                
IČ: 28572971 v nominální hodnotě 10.000,- Kč, na valné hromadě konané dne 18. 1. 2010, dle 
důvodové zprávy, 

 
3. nominuje členy dozorčí rady společnosti Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, 

Trávník  1117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971 za statutární město Přerov člena Zastupitelstva 
města Přerova Mgr. Radovana Rašťáka, člena Zastupitelstva města Přerova Ing. Zdeňka 
Kazílka a vedoucího pracoviště ochrany a krizového řízení MMPr Ing. Mgr. Jaromíra Dvořáka 
pro druhé funkční období dle důvodové zprávy. 

 

898/27/10/2009 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty a 
připomínkami vznesenými na 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Kontrolní termín: 08.02.2010 
 

V Přerově dne 14.12.2009 

 
 
 
 
 

     Ing. Jiří Lajtoch 
             primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Mgr. Josef Kulíšek 
náměstek primátora města Přerova 


