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USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 2.11.2009 

 

803/26/1/2009 Zahájení, schválení programu 26. zasedání, volba ověřovatelů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 2. listopadu 2009 
 
2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku a RSDr. Josefa Nekla za ověřovatele 26. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

804/26/2/2009 Zpráva o provedené kontrole „Poskytování darů kanceláří primátora 
v roce 2008“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí Zápis o provedené kontrole „Poskytování 
darů kanceláří primátora v roce 2008“. 
 

 

805/26/2/2009 Informace o činnosti rady města Přerova od 24. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

806/26/3/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 151 v k.ú. 
Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod části pozemku p.č. 151 ost.pl. o výměře cca 80 m2 v k.ú. Žeravice. 
 

 

807/26/3/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod části pozemku p.č. 602/1 ost. plocha o výměře 65 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 
 

 

808/26/3/2009 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1040 v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - p.č. 1040 orná půda o výměře 137.738 



 2 

m2 v k.ú. Újezdec u Přerova  a vyhlašuje výběrové řízení na převod tohoto pozemku za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě.  
Výběrové řízení bude zveřejněno na úřední desce po dobu 90 dnů, na internetových stránkách 
statutárního města Přerova, v Přerovských listech, formou bannerové reklamy na www.reality.cz          
a  www.sreality.cz. 
 

 

809/26/3/2009 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– prodej 81 bytových jednotek ve 4 objektech bydlení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr převodu 81 bytových jednotek v níže 
uvedených 4 objektech bydlení do vlastnictví stávajících nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,     
v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění, kdy zájem nájemců           
o odkoupení bytových jednotek se pohybuje v rozmezí 60 – 70 %. 
 
 
                             číslo popisné               pozemek                             počet          %  
Objekt bydlení                Přerov I – Město           p.č. v k.ú. Přerov                bytů      zájmu 
Jižní čtvrť II/14,15,16     2552,2551,2550  5738/3,5738/2,5739/1                23       69,56 
Jižní čtvrť IV/10,11,12    2544,2543,2542  5745/17,5745/16,5745/15            23       69,56 
nám. Fr. Rasche 3   1949                1160                  16       66,66 
nám. Fr. Rasche 7   2144                1158       19       64,70 

Celkem 4 domy                                                                                                           81 bytů 

  

 

810/26/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 444 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 444 zahrada          
o výměře 79 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do spoluvlastnictví 
D.K.  a   P.K., každý id. 1/2,  za kupní cenu ve výši 9.875,- Kč, tj. 125,- Kč/m2 - cena dle návrhu 
žadatelů. 
 

 

811/26/3/2009 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
jiného nebytového prostoru č.2894/103 v budově č.p.280, č.p.281, 
č.p.282, č.p.2894, příslušné k části obce Přerov I-M ěsto, postavené na 
pozemku p.č.75/9 v k.ú. Přerov a podílu id. 2957/37984 na společných 
částech budovy a pozemku a jiného nebytového prostoru č.293/102 v 
budově č.p.283, č.p.284, č.p.285, č.p.293, příslušné k části obce Přerov 
I-M ěsto, postavené na pozemku p.č.75/10 v k.ú. Přerov a podílu id. 
2439/36438 na společných částech budovy a pozemku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení ve věci úplatného převodu nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – jiného nebytového prostoru č.2894/103 v budově 
č.p.280, č.p.281, č.p.282, č.p.2894, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku 
p.č.75/9 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1199 m2 v k.ú. Přerov a podílu id. 2957/37984            
na společných částech budovy č.p.280, č.p.281, č.p.282, č.p.2894 a pozemku p.č.75/9 v k.ú. Přerov 
společnosti Moravel a.s., IČ 45192511, se sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského 42, PSČ 783 71       
a jiného nebytového prostoru č. 293/102 v budově č.p.283, č.p.284, č.p.285, č.p.293, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č.75/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1237 m2 
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v k.ú. Přerov a podílu id. 2439/36438 na společných částech budovy č.p.283, č.p.284, č.p.285, č.p.293 
a pozemku p.č.75/10 v k.ú.Přerov společnosti TEX Ostrava s.r.o., IČ 60321709, se sídlem Ostrava, 
Moravská Ostrava, Cihelní 760/35, PSČ 702 00. 
 

 

812/26/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– pozemků p.č. 7155 a p.č. 7156 oba v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 7155 zahrada         
o výměře 6 m2 a p.č. 7156 zahrada o výměře 12  m2 oba v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města 
Přerova, do spoluvlastnictví paní H.H.,  k id 1/2 a paní  Ing. R.P.,  k id ½, za kupní cenu 14.400,- Kč, 
t.j. 800,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.  
 

 

813/26/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–  pozemků p.č. 1961/4, p.č. 1961/2, části p.č. 1961/1 a části p.č. 4986/1 
vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 1961/4  zast.pl.     
o výměře 973 m2, p.č. 1961/2  ost.pl. o výměře 3793 m2, části p.č. 1961/1 ost.pl. o výměře cca 2970 m2 
a části p.č. 4986/1 ost.pl. o výměře cca 130 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova 
do majetku společnosti PRIOR, obchodní domy a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7,              
IČ: 46962344. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Na základě této smlouvy budoucí kupující 
na pozemcích p.č. 1961/4. p.č. 1961/2  ost.pl., části p.č. 1961/1 ost.pl. a části p.č. 4986/1 ost.pl. vše     
v k.ú. Přerov zrealizuje stavbu Obchodní galerie Přerov, a to ve lhůtě do 6 let od uzavření budoucí 
smlouvy. Budoucí kupující je povinen poukázat budoucímu prodávajícímu zálohu kupní ceny ve výši 
1.500.000,- Kč a to ve lhůtě do 15 dnů od podpisu budoucí kupní smlouvy. Podmínkou uzavření kupní 
smlouvy je vybudování 100 parkovacích míst pro osobní automobily na střeše budovy Obchodní 
galerie Přerov určených pro rezidenty z nejbližšího okolí za maximální cenu 600,- Kč/rok/1 parkovací 
místo. Nesplní-li kupující některou z uvedených povinností, bude povinen uhradit prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 1.500.000,- Kč a prodávající bude oprávněn od smlouvy odstoupit. Součástí 
kupní smlouvy bude ujednání o tom, že na střeše Obchodní galerie Přerov bude určeno 100 
parkovacích míst pro osobní automobily pro rezidenty z nejbližšího okolí. Rezident uhradí pouze 
manipulační poplatek za vydání parkovací karty za maximální cenu 600,- Kč/rok/1 parkovací místo. 
Pro případ porušení této povinnosti je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
1.500.000,- Kč a prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit. Kupní smlouva bude uzavřena poté, 
co budou splněny podmínky pro užívání dokončené stavby Obchodní galerie stanovené právními 
předpisy, do 90-ti dnů od doručení geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemků p.č. 
1961/1 a p.č. 4986/1 v k.ú. Přerov. Převod bude realizován za cenu stanovenou ZNALECKÝM 
POSUDKEM č. 130/09 vypracovaným  znalcem Jiřím Pazderou,  jmenovaným předsedou KS              
v Ostravě č.j.Spr 4050/83, navýšenou o částku 1.500.000,- Kč. Dle tohoto znaleckého posudku byla 
cena obvyklá pozemků stanovena takto: u pozemku p.č. 1961/4 ve výši 1700,- Kč/m2, u pozemku p.č. 
1961/2 ve výši 2000,- Kč/m2, u částí  pozemku p.č. 1961/1 ve výši 2000,- Kč/m2, u částí pozemku p.č. 
4986/1 ve výši 2000,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Částka 1.500.000,- Kč,        
o kterou se navyšuje kupní cena, bude určena na provedení revitalizace části nám. Přerovského 
povstání dle návrhu a potřeb statutárního města Přerova. 
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814/26/3/2009 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 nepřijalo usnesení ve věci úplatného převodu 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. 
 

 

815/26/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č.  2883/1, p.č. 2883/2, p.č. 2403/4 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  částí  pozemků p.č.  2403/4  
ost. pl.  o výměře 16 m2, p.č. 2883/1 ost. pl. o výměře 49 m2  a  p.č. 2883/2 ost. pl. o výměře  19 m2,   
dle geometrického plánu č.5103-66/2009  označené jako p.č.2883/138 ost. plocha o výměře 24 m2 , 
p.č. 2883/139 ost. pl. o výměře 17 m 2,  část pozemku p.č. 2403/4  ost. pl., označené jako díl  "b"         
o výměře 16 m2, část pozemku p.č. 2883/1 ost. pl. označené jako díl  "d" o výměře 8 m2, část pozemku 
p.č. 2883/2  ost. pl. označené jako díl "c" o výměře 19 m2, vše  v  k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního 
města Přerova, do vlastnictví  AVČ s.r.o. , se sídlem  Přerov I-Město, Wilsonova 12, IČ:25848984,   
za kupní cenu ve výši 67.200,- Kč (tj. 800,- Kč/m2). 
 

 

816/26/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–   částí pozemků p.č. 1253/10 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod  částí  pozemku p.č. 1253/10  lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u 

Lipníka nad Bečvou, dle geometrického plánu č. 378-91/2009 označený  jako pozemek p.č. 
1253/13 ost. pl. o výměře 5153 m2 a pozemek p.č. 1253/14 ost. pl. o výměře  171 m2               
z vlastnictví statutárního města Přerov, do vlastnictví obce Veselíčko IČ: 00302198,               
za  celkovou kupní cenu  ve výši  57.130,- Kč ( tj. 10,73 Kč/m2 ) -   cena v místě a čase 
obvyklá 

 
2. neschvaluje záměr statutárního města  Přerova  - směnu částí  pozemku p.č. 1253/10  lesní 

pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, dle geometrického plánu č. 378-91/2009 
označených jako pozemek p.č. 1253/13 ost. pl. o výměře 5153 m2 a pozemek p.č. 1253/14 ost. 
pl. o výměře  171 m2  ve vlastnictví  Statutárního města Přerova,  za pozemek p.č. 397/2 trvalý 
travní porost  o výměře 2685 m2  v k.ú. Lazníky ve vlastnictví  obce Veselíčko. 

 
 

817/26/3/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
vyjmutí 225 bytových jednotek v 15 objektech bydlení z prodeje 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 vyjmutí 225 bytových jednotek v níže 
uvedených 15 objektech bydlení z prodeje 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, kdy 
zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek se pohybuje pod 50 % zájmu nájemců, kdy bude 
současně upravena příloha vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových 
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prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů“, se seznamem domů k prodeji           
ze které budou vypuštěny níže uvedené objekty bydlení: 
 
 
   číslo popisné  pozemek         počet          %  
Objekt bydlení              Přerov I – Město p.č. v k.ú. Přerov       bytů          zájmu 
Bartošova 22  2294       425                8          37,5 
Boženy Němcové 15 1698       426                4          25,0 
Denisova 8  2147   1154 včetně 1155          20          35,7 
Denisova 10  2146   1156            20            5,8 
Denisova 12  2145   1157            20          16,6 
gen. Štefánika 7 2383              1310 včetně 1311          28          22,7 
Jižní čtvrť III/6,7 2522,2521    5745/19,5745/20          11          30,0 
Jižní čtvrť IV/4,5 2526,2525   5745/4,5745/5           12          33,3 
Kojetínská 5  2309       793                8            0,0 
Denisova 6  2148   1153            20          44,44 
Jižní čtvrť II/6,7,8,9 2535,2536,2537,2538 5738/14,5738/15,5738/16,5738/17    32          45,16 
gen. Štefánika 4 1948   1165           15          25,00 
Na hrázi 26  2087   4007               5          20,00 
Na hrázi 28  2088   4009               5          40,00 
gen. Štefánika 6 1991   1166            17          30,76 
Celkem 15 domů                                                 225 bytů  
 
 

 

818/26/3/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
bytové jednotky č. 2783/9 v objektu bydlení č.p. 2781, 2782, 2783, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 4293/16       
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 převod bytové jednotky č. 2783/9 v objektu 
bydlení č.p. 2781, 2782, 2783, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 4293/16      
v k.ú. Přerov (Sokolská 2, 4, 6) dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví 
oprávněných nájemců za ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění dle přílohy     
č. 1 tohoto materiálu. 
 

 

819/26/3/2009 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemky 
p.č.194, p.č.195, p.č.196, p.č.197, p.č.198 a p.č.199 v k.ú.Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod pozemků p.č.194 (ostatní 
plocha) o výměře 622 m2, p.č.195 (zahrada) o výměře 482 m2, p.č.196 (ostatní plocha) o výměře      
346 m2, p.č.197 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 24 m2, p.č.198 (zastavěná plocha a nádvoří)            
o výměře 183 m2 a p.č.199 (ostatní plocha) o výměře 56 m2 v k.ú.Žeravice, z vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 69797111, se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví 
statutárního města Přerova, za celkovou kupní cenu ve výši 986.200,-Kč. 
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820/26/3/2009 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - pozemku p.č. 710 v k.ú. Penčičky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod  pozemku p.č. 710  ostatní 
plocha o výměře 9623 m2  v k.ú.Penčičky, 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. 
 

 

821/26/3/2009 Nepeněžitý vklad movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova do základního kapitálu 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: 
 
1.  schvaluje nepeněžitý vklad movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, jejichž 

soupis je s ohledem na jeho rozsah uveden v důvodové zprávě, do základního kapitálu 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I-Město, 
Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, s tím, že na základě znaleckého posudku č. 987/30/09 
vyhotoveného dne 19.10.2009 soudním znalcem Ing.Vratislavem Dočkalíkem se movité věci 
započítají na vklad částkou 4.204.000,-Kč, 

 
2. schvaluje převzetí závazku statutárního města Přerova ke zvýšení vkladu statutárního města 

Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.,                 
IČ 27841090, se sídlem Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, o částku 4.204.000,-
Kč nepeněžitým vkladem movitých věcí, jejichž soupis je s ohledem na jeho rozsah uveden     
v důvodové zprávě, s tím, že na základě znaleckého posudku č. 987/30/09 vyhotoveného dne 
19.10.2009 soudním znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem se tyto movité věci započítají      
na vklad společníka částkou 4.204.000,-Kč, za podmínky, že Rada města Přerova rozhodne     
v působnosti valné hromady společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, 
se sídlem Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, o zvýšení základního kapitálu této 
společnosti o částku 4.204.000,-Kč nepeněžitým vkladem movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, jejichž soupis je s ohledem na jeho rozsah uveden v důvodové 
zprávě, s tím, že na základě znaleckého posudku č. 987/30/09 vyhotoveného dne 19.10.2009 
soudním znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad společníka 
částkou 4.204.000,-Kč, 

 
3. pověřuje podpisem prohlášení o převzetí závazku primátora Ing. Jiřího Lajtocha. 
 

 

822/26/4/2009 Rozpočtové opatření č. 16 

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

 

823/26/4/2009 Rozpočtové opatření č. 16 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného 
ukazatele:  



 7 

Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6399 11  Ostatní finanční operace 
 (daň z příjmů právnických 
 osob za obce, DPH) 

20 130,2 * - 2 065,4 18 064,8 

3313 6  Základní školy 45 522,7 * + 1 565,4 47 088,1 
2251 5  Letiště (Regionální letiště Přerov, 

 a.s.) 
1 490,0 + 500,0 1 990,0 

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

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

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

45 522,7 * + 1 565,4 47 088,1 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

 

824/26/4/2009 Rozpočtové opatření č. 16 - úsporná opatření 

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

 

825/26/4/2009 Prominutí pohledávky vzniklé z titulu smluvní pokuty za firmou 
STAVIPOL s.r.o. "v likvidaci" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky vzniklé z titulu smluvní 
pokuty za firmou STAVIPOL s.r.o. "v likvidaci", ul. 9. května 92, Přerov, IČ 25836081,                    
za nedodržení termínu dokončení díla "Cyklistická stezka u vlečky Precheza", v celkové výši           
358.208,22 Kč, z toho jistina 300.000,- Kč, úroky z prodlení 58.208,22 Kč k datu 2. 11. 2009.  
 

 

826/26/4/2009 Zřizovací listiny příspěvkových organizací 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší stávající zřizovací listiny níže uvedených příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerovem včetně všech jejich dodatků, s výjimkou protokolů o předání a převzetí 
nemovitého majetku do správy včetně všech jejich dodatků a v případě příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova s výjimkou přílohy č. 1 

 
• Domovní správa města Přerova, IČ 47184728, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 3 
• Sociální služby města Přerova, IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kabelíkova 14a 
• Kulturní a informační služby města Přerova, IČ: 45180512, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 

Kratochvílova 30 
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• základní školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• mateřské školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• zařízení školního stravování dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, IČ 70887616, se sídlem Přerov,  Přerov I – 

Město, Žerotínovo nám. 36 
 
2. schvaluje nové zřizovací listiny níže uvedených příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerovem 
 
• Domovní správa města Přerova, IČ 47184728, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 3 
• Sociální služby města Přerova, IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kabelíkova 14a 
• Kulturní a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 

Kratochvílova 30 
• základní školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• mateřské školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• zařízení školního stravování dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, IČ 70887616, se sídlem Přerov,  Přerov I – 

Město, Žerotínovo nám. 36 
 
Znění zřizovacích listin těchto příspěvkových organizací je přílohou č. 2 důvodové zprávy (viz CD). 
 

 

827/26/4/2009 Dodatek č. 1 k příloze č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Kulturní a informa ční služby města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k příloze č.1 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, a to s účinností od 3.11.2009,  
dle přílohy důvodové zprávy. 
 

 

828/26/4/2009 Dohoda o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za V. S. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerov jako 
věřitelem a V.S., jako dlužníkem, o splátkách pohledávky ve výši 15.089,-Kč s příslušenstvím se 
lhůtou splatnosti 36 měsíců ode dne uzavření dohody za neuhrazené náklady pohřbu. Podmínkou 
uzavření dohody je uznání pohledávky co do jejího důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi 
věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a o 
tom, že dlužník bude ve splátkách hradit rovněž úroky z prodlení jako příslušenství výše uvedené 
pohledávky. 
 

 

829/26/4/2009 Dohoda o splátkách pohledávek na nájemném a službách za paní M. 
M.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o pravidelných splátkách 
dluhu za období 10/2007, 4,5,6,8-12/2008 a 1-3/2009, jehož výše činí bez poplatku z prodlení            
20.552,00 Kč, který se váže k  bytu č. 6, v domě č.p. 1827, ulice Kojetínská č.o. 24 v Přerově, za paní 
M.M., a to v částkách 20 x 1 000,00 Kč a 1 x 552,00 Kč. 
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830/26/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - Gymnázium Jakuba Škody 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,-- 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 z holandského města Cuijk, 

 
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 900,0 + 15,0 915,0 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3121 1 Gymnázia 0,0 + 15,0 15,0 
 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
Výdajová část v tis. Kč 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 40 097,6 * + 15,0 40 112,6 
 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

 

831/26/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - TJ Union 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč 
subjektu TJ Union Lověšice, se sídlem Přerov III-Lověšice, U sokolovny 226, PSČ 750 02,                
IČ 44889062, zastoupenému předsedou Zdeňkou Rozkošnou  na částečnou úhradu nákladů spojených 
s temperováním kulturního domu v Lověšicích v zimním období v roce 2009. 
 

 

832/26/5/2009 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 max. 57.575,- Kč panu M.B., na vybudování domovní čistírny 
odpadních vod na pozemku p.č. 556/2 v k.ú. Čekyně pro novostavbu rodinného domu v ul. Na 
Červenici. 
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833/26/6/2009 Zařízení školního stravování – přímé náklady na vzdělávání pro rok 
2009 a 2010      

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí podnět Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Olomouckého kraje ve věci financování samostatných zařízení školního stravování v rámci 
rozpočtu přímých nákladů přidělovaného krajům z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky 

 
2. bere na vědomí pravděpodobné důsledky spojené se zachováním samostatnosti zařízení 

školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem do 31. 8. 2010 
 
3. ukládá Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Přerova opětovně předložit 

orgánům města k  projednání financování samostatných zařízení školního stravování v rámci 
rozpočtu přímých nákladů přiděleného krajům z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky pro rok 2010 

Termín:  4/2010 

 

834/26/6/2009 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 - výjimková škola, 
nadstandardní pedagogické služby   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výjimku z  nejnižšího počtu žáků Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16,      

IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, v rozsahu 3 žáků pro 
školní rok 2009/2010 

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

stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost Základní školy Přerov, Boženy 
Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, na 3 
žáky pro školní rok 2009/2010 do celkové výše 90 000,- Kč 

 
3. bere na vědomí informaci o neschválení žádosti Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, 

IČ: 45180059, o finanční podporu na grantový projekt s názvem „ZŠ Přerov, Boženy 
Němcové – centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“ v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – Počáteční 
vzdělávání, oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků                     
se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
4. mění usnesení č. 724/22/6/2009 bod 2 písm. a) z 22. zasedání konaného dne 22. 6. 2009, a to 

tak, že: 
 
původní text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje financování nákladů speciálního pedagoga, 
pedagoga volného času a psychologa Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16  pro školní rok 
2009/2010 z rozpočtu statutárního města Přerova dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové 
zprávě 
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se mění na nový text: 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje financování nákladů speciálního pedagoga        
a psychologa Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16  pro školní rok 2009/2010 z rozpočtu 
statutárního města Přerova dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě 
 

 

835/26/6/2009 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – 
financování projektu „Školka pro všechny“ – změna usnesení  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění část usnesení č. 667/21/9/2009 z 21. zasedání 
konaného dne 20. 4. 2009, a to tak, že: 
 
původní text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 
 
- financování realizace projektu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, s názvem „Školka pro všechny“                 
z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2009 do výše 11 546 379,43 Kč vč. DPH 

 
se mění na nový text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 
 
- financování realizace projektu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, s názvem „Školka pro všechny“                 
z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2009 do výše 12 000 000,- Kč vč. DPH 

 
 

836/26/6/2009 Tělovýchovná jednota Sokol Dluhonice - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč 
subjektu Tělovýchovná jednota Sokol Dluhonice, IČ 61985252, se sídlem Přerov - Dluhonice,            
na opravu sprch v objektu „nových šaten“ bez č.p./č.e. na p.č. 15/4 v k.ú. Dluhonice a opravu, výměnu 
a doplnění skluzavek, prolézaček a kolotoče dětského hřiště ve sportovním areálu na parcele p.č. 15/1, 
15/2, 15/3, 15/4 a 15/5 v k.ú. Dluhonice v roce 2009. 
 

 

837/26/6/2009 Memorandum - využití hal ve vlastnictví TJ SPARTAK PŘEROV 
jako víceúčelového sportovního zařízení   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení týkající se Memoranda ve věci využití 
hal v objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 2656/2 a v objektu občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 2656/3 v k.ú. Přerov jako víceúčelového sportovního zařízení 
s  občanským sdružením TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
 

 

838/26/6/2009 Veřejná sbírka pod vánočním stromem 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. zřizuje dočasný peněžní fond s názvem "Vánoční sbírka 2009" 
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2. vydává Statut dočasného peněžního fondu "Vánoční sbírka 2009" 
 

 

839/26/6/2009 Záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace na zajištění provozu 
organizace DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, o.p.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr na 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. 
 

 

840/26/6/2009 Záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace pro Oblastní charitu 
Přerov na úhradu pečovatelské služby účastníkům národního boje      
za osvobození  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr 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. 
 

 

841/26/6/2009 Záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace na provoz 
internetového prostoru pro seniory na adrese www.sedesatka.cz  – 
CENTRED o.s. Pardubice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 1.000,- 
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této výši mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a CENTRED o.s., se sídlem Pardubice, Labský palouk 495, IČ 26555719, jako 
příjemcem dotace, na provoz internetového prostoru pro seniory na adrese www.sedesatka.cz. 
 

 

842/26/6/2009 Záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace – "Moravské 
ortopedické a traumatologické dny" – MUDr. S. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 200.000,- 
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této výši mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a MUDr. S., jako příjemcem dotace na částečné pokrytí nákladů spojených       
s organizací Moravských ortopedických a traumatologických dnů v Přerově ve dnech 19.- 20. 11. 
2009. 
 

 

843/26/6/2009 Záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace SKP-CENTRUM 
o.p.s. Městskému azylovému domu pro ženy a matky s dětmi v 
Pardubicích na provoz zařízení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 4.298,- 
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této výši mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a SKP-CENTRUM o.p.s. Městským azylovým domem pro ženy a matky          
s dětmi, se sídlem Pardubice, Na spravedlnosti 803,  IČ 27534804, jako příjemcem dotace, na provoz 
Městského azylového domu pro matky s dětmi v Pardubicích. 
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844/26/6/2009 Poskytnutí účelové dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro 
Centrum pro komunitní práci střední Morava 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení ve věci poskytnutí dotace ve výši       
86.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov                    
a občanským sdružením Centrum pro komunitní práci střední Morava, se sídlem Přerov, Kramářova 
31, IČ 69604401 na zajištění projektu "Dobrovolnictví na Přerovsku". 
 

 

845/26/6/2009 Smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí provozu 
pohotovostní lékárenské služby v Přerově o nedělích a svátcích v roce 
2009  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a níže uvedenými lékárnami ve výši: 
 
1) částka  8 730,- Kč  Lékárna Komenského Přerov, s.r.o., Přerov, Komenského 40, IČ 47674351  
2) částka  3 174,- Kč  Lékárna U Štěstěny, Přerov, Čechova 25,  IČ 46592822 
3) částka  8 730,- Kč  Lékárna U Kostela, Přerov, Kratochvílova 13,  IČ 26843617 
4) částka  4 762,- Kč  Lékárna MD s.r.o., Přerov, B.Němce 371,  IČ 60322853 
5) částka  2 382,- Kč  Lékárna Zlatý zubr, Přerov, Trávník 29,  IČ 48001163 
6) částka  4 762,- Kč  Lékárna U NÁDRAŽÍ Přerov, s.r.o., Přerov, Husova 2,  IČ 26821681 
7) částka  4 762,- Kč  Lékárna Media, Přerov, Jiráskova 20,  IČ 26876892 
8) částka  4 762,- Kč  Lékárna ALFA, Přerov, nám. Přerovského povstání 1,  IČ 25543113 
9) částka  4 762,- Kč  Lékárna SANO, Přerov, Budovatelů 6,  IČ 26821681  
10)        částka 3 174,- Kč   Lékárna U Zlatého Hada, Čechova 41, IČ 48002402 
 
na částečnou úhradu pohotovostní lékárenské služby o nedělích a o svátcích. 
 

 

846/26/7/2009 Aktualizace Programu revitalizace městského hřbitova v Přerově – 
části „starý hřbitov“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje aktualizaci č.1 Programu revitalizace městského 
hřbitova v Přerově – části  „starý hřbitov“. 
 

 

847/26/7/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – bytu 
č. 240/38 v domě č.p. 240,  bytu č. 2701/1 v domě č.p. 2700 a 2701, bytu 
č. 486/2 v domě č.p. 484, 486 a 487, bytu č. 2689/6 v domě č.p. 2688        
a 2689,  bytu č. 193/11 v domě č.p. 192 a 193, vše v obci Přerov,  bytu    
č. 146/8 v domě č.p. 146 a 162, bytu č. 146/13 v domě č.p. 146 a 162, 
bytu č. 162/19 v domě č.p. 146 a 162,  vše v obci Přerov II-Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 240/38 v domě č.p. 240, Budovatelů č. 3, Přerov,   

na pozemku p.č. 2883/87 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 2533/517135                    
na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 2533/517135 k pozemku 
p.č. 2883/87 zast.pl. o výměře 613 m² v k.ú.Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana M. R.,     
za kupní cenu 376.193,-- Kč. 
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2. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 2701/1 v domě č.p. 2700 a 2701, Bohuslava 
Němce č. 9 a 11, Přerov, na pozemku p.č. 5196/33 zast. pl. , včetně spoluvlastnického podílu 
301/10923 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 301/10923       
k pozemku p.č. 5196/33 zast. pl. o výměře 584 m² v k. ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví 
pana M.R. , za kupní cenu  353 558,-- Kč. 

 
3. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 486/2 v domě č.p. 484, 486 a 487, Č. 

Drahlovského  č. 22 a 24, Bratrská č. 36, Přerov, na pozemku p.č. 528/2 zast. pl. a p.č. 529/7 
zast. pl., které jsou ve vlastnictví jiného vlastníka, včetně spoluvlastnického podílu 180/15263 
na společných částech domu, do vlastnictví  pana R.S. , za kupní cenu  126.000,-- Kč. 

 
4. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 2689/6 v domě č.p. 2688 a 2689, tř. gen. 

Janouška č. 10 a 12, Přerov, na pozemku p.č. 5196/13 zast. pl., včetně spoluvlastnického 
podílu 5026/214744 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
5026/214744 k pozemku p.č. 5196/13 zast. pl. o výměře 586 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov,     
do vlastnictví pana J.L. , za kupní cenu 299.180 ,-- Kč. 

 
5. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 193/11 v domě č.p. 192 a 193, Kozlovská č. 6     

a 8, Přerov, na pozemku p.č. 3157/6 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 432/17619       
na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 432/17619 k pozemku 
p.č. 3157/6 zast. pl. o výměře 509 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana  J. L.,      
za kupní cenu 289.533 ,-- Kč. 

 
6. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 146/8 v domě č.p. 146 a 162, Pod skalkou č. 18 

a 20, Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. St. 719 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 
6812/281074 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
6812/281074 k pozemku p.č. St. 719 zast. pl. o výměře 489 m² v k.ú. Předmostí,                    
do  vlastnictví pana M.R., za kupní cenu  351.964,-- Kč. 

 
7. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 146/13 v domě č.p. 146 a 162, Pod skalkou č. 18 

a 20, Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. St. 719 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 
4354/281074 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
4354/281074 k pozemku p.č. St. 719 zast. pl. o výměře 489 m² v k.ú. Předmostí, do vlastnictví 
pana  J.K., za kupní cenu  234.616,-- Kč. 

 
8. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 162/19 v domě č.p. 146 a 162, Pod skalkou č. 18 

a 20, Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. St. 719 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 
4354/281074 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
4354/281074 k pozemku p.č. St. 719 zast. pl. o výměře 489 m² v k.ú. Předmostí, do vlastnictví 
pana  J. L., za kupní cenu  252.616,-- Kč. 

 
 

848/26/7/2009 Informace k podnětům a připomínkám z 24. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám 
vzneseným na 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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849/26/8/2009 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo zmrazit od 3.11.2009 do 31.12.2009 
poskytování dotací nezařazených v rozpočtu města Přerova. 

 

850/26/8/2009 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  se neusneslo pozastavit od 3.11.2009 na dobu neurčitou 
poskytování dotací z Programu podpory výstavby technické infrastruktury. 

 

851/26/8/2009 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty                   
a připomínkami vznesenými na 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

V Přerově dne 2. listopadu 2009 

 

 

 

 

 

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                    Čestmír Hlavinka 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 


