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USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 7. 9. 2009 

 

745/24/1/2009 Zahájení, schválení programu 24. zasedání, volba ověřovatelů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 7. září 2009 
 
2. schvaluje Ing. Zdeňka Kazílka a MUDr. Evu Šenkýřovou za ověřovatele 24. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

746/24/2/2009 Informace o činnosti Rady města Přerova od 22. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

747/24/3/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 483/5         
v k.ú.Penčičky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 483/5 zahrada o výměře cca 55 m2 v k.ú.Penčičky. 

 

748/24/3/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 3072/3, p.č. 
3112/1, p.č. 3103, p.č. 3158/6, p.č. ZE-GP 3072, p.č. ZE-GP 3102, p.č. 
ZE-GP 3100 a p.č. 3114/1 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod částí pozemků – části p.č. 3072/3 ost.pl. o výměře cca 269 m2, části p.č. 3112/1 ost.pl.              
o výměře cca 40 m2, části p.č. 3103 ost.pl.  o výměře cca 63 m2, části p.č. 3158/6 ost.pl. o výměře cca 
25 m2, části pozemku parcela ve zjednodušené evidenci-původ Grafický příděl č. 3072 o výměře cca 
42 m2, části pozemku parcela ve zjednodušené evidenci-původ Grafický příděl č. 3102 o výměře cca 
25 m2, části pozemku parcela ve zjednodušené evidenci původ Grafický příděl č. 3100 o výměře cca    
6 m2 a  části p.č. 3114/1 ost.pl. o výměře cca 25 m2 vše v k.ú. Přerov. 

 

749/24/3/2009 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 233 v k.ú. 
Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 233 orná půda o výměře cca 300 m2 v k.ú. Žeravice. 

 

750/24/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 930 v k.ú. Henčlov 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod   pozemku p.č. 930 orná půda   
o výměře 10374 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví Ing. P. O.,     
za cenu v čase a místě obvyklou, která činí 103 740,- Kč ( tj. 10,- Kč/m2). 

 

751/24/3/2009 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – 
budova objekt bydlení č.p. 691 na pozemku p.č. 779, příslušná k části 
obce Přerov I-M ěsto, pozemek p.č.779 zast.pl vše k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova – budovy objekt bydlení č.p. 691 na pozemku  p.č. 779, příslušné k části 
obce Přerov I-Město a pozemku p.č.779 zast.pl. o výměře 480 m2 vše k.ú. Přerov do vlastnictví spol. 
SENSUS s.r.o., IČ 47669535, se sídlem Kojetínská 383/17, Přerov za  kupní cenu ve výši     
1.215.000,-Kč. 

 

752/24/3/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 4394/82, 4394/85 a p.č. 4394/86 v k.ú. Přerov – změna 
usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 656/29/3/2006 B-2, bod 2, 
přijatého na 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném ve dne 16. srpna 2006 ve znění 
usnesení č. 354/16/4/2008 přijatého na 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném ve dnech 
16. a 23. června 2008 tak, 
 
že stávající text: 
 
"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemků p.č. 4394/1 ost. 
plocha, p.č. 6744/1 ost. plocha v k.ú. Přerov, geometrickými plány č. 3831-262/2007                            
a č. 3816-230/2007 označené jako pozemky p.č. 4394/82 zast. plocha o výměře 6 m2, p.č. 4394/85 
zast. plocha o výměře 4.300 m2, p.č. 4394/86 ost. plocha o výměře 1.276 m2 z majetku statutárního 
města Přerova do vlastnictví České republiky, Ministerstva vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 
936/3, IČO 00007064 zastoupené zástupcem ředitele PČR Správa Severomoravského kraje plk RNDr. 
Ing. René Tichým, ul. 30.dubna 24, Ostrava, za cenu administrativní dle § 12, odst. 4 zák. č. 219/2000 
Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ke dni nabytí právní moci 
kolaudace objektu, která činí u pozemku 
 
- p.č. 4394/82, zast. plocha -               8.473,08 Kč, tj. 1.579,56 Kč/m2 
- p.č. 4394/85, zast. plocha -        6.072.376,13 Kč, tj. 1.579,56 Kč/m2 
- p.č. 4394/86 ost. plocha -              720.776,92 Kč, tj. 564,80 Kč/m2 
   celkem cena po zaokrouhlení   6.801.630,-Kč." 
 
se nahrazuje textem: 
 
"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 4394/82, p.č. 
4394/85 a p.č. 4394/86 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví České republiky - 
příslušné hospodařit s majetkem státu bude Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, se 
sídlem 30. dubna 24, Moravská Ostrava,  PSČ: 728 99 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 
75151502, za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku jako cenu administrativní (zjištěnou) 
ve výši 6.801.630,- Kč." 
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753/24/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 505/2 v k.ú.Lověšice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 505/2 ost.pl.  
o výměře 144 m2 v k.ú. Lověšice u Př., dle geometrického plánu č. 215-136/2008 označené novým 
parcelním číslem 551/1, z majetku statutárního města Přerova do majetku Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390, za kupní cenu celkem 94.150,- Kč,           
t.j. 654,- Kč/m2. 

 

754/24/3/2009 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 1140 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 1140  ost.pl. o výměře 101 m2 v k.ú. Veselíčko          
u Lipníka nad Bečvou, dle geometrického plánu č. 236-80/1999 označené novým parcelním číslem st. 
403, z majetku statutárního města Přerova do majetku pana A.B., za kupní cenu 3.030,- Kč, t.j.        
30,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

755/24/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– částí pozemku p.č. 315 v k.ú. Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 315  zahrada  v k.ú. Čekyně, dle geometrického 

plánu č. 304-63/2009 označené jako díl "b" o výměře 57 m2, z majetku statutárního města 
Přerova do společného jmění manželů Ing. N. a MVDr. P.R, za kupní cenu 11.970,- Kč,         
t.j. 210,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 
2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 315 zahrada v k.ú. Čekyně, dle geometrického 

plánu č. 304-63/2009 pozemek označený parcelním číslem 315 o výměře 21 m2, z majetku 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů H. a V. K., za kupní cenu 4.410,- Kč, 
t.j. 210,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

756/24/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod budovy č.p. 1457 na pozemku 
p.č. 988 ,příslušné k části obce Přerov I-Město, části pozemku p.č.988 označené dle geometrického 
plánu č. 3999-4/2009 jako pozemek p.č. 988 zast. plocha o výměře 1010 m2 , části pozemku p.č. 989 
dle geometrického plánu č. 3999-4/2009 označené jako pozemek  p.č. 989 ost. plocha o výměře      
1508 m² a části pozemku p.č. 990 dle geometrického plánu č. 3999-4/2009 označené jako pozemek  
p.č. 990/2 ost. plocha o výměře 898 m² vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova             
do podílového spoluvlastnictví společnosti TRINOM s.r.o. se sídlem Přerov I-Město, Tovačovská 11a, 
IČ 19014015( id. 1/2)  a společnosti PEMAP s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Na Hrázi č.60,             
IČ 46377483 (id. 1/2) za kupní cenu ve výši 2 300 000,- Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

 

757/24/3/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemku p.č.4293/1 v k.ú.Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č.150/8/3/2007 B-1                   
z 8.zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10.9.2007, ve znění usnesení č.196/10/4/2007 
B-8 schváleného Zastupitelstvem města Přerova na jeho 10. zasedání konaném dne 29.10.2007, 
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kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod nemovitých věcí – částí pozemku 
p.č.4293/1 (ostatní plocha - zeleň) o výměře cca 20 m2  v k.ú.Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví fyzických osob dle jejich stávajícího podílu k pozemku p.č.4293/34 (zastavěná 
plocha a nádvoří) v k.ú.Přerov, tak, že text:  
 
„Vlastnické právo                Podíl___ 
  B. V. MUDr.,                         378/30793   
  Ch.J.,                          761/30973 
 
  Ch.R. Ing.,              645/61586 
  H.E.,                                     645/61586 
   
  G.T.  a  G.M.   Mgr.,                                                                                765/30793 
  Na Odpoledni 697/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, SJM 
 
  D.B.,                                      556/92379 
  K.F.,                                                  556/92379 
  K.M.,                                       556/92379 
 
  K.B.,                               80/4399 
 
  M.J.  a  M.J.,                                                                                                                       80/4399 
   
 
 O.J.,                           556/30793“ 
 
 
se nahrazuje textem:  
 
 
„Vlastnické právo              Podíl___ 
  B.V. MUDr.,                        387/30793   
 
  Ch.J.  a Ch.A,                                                                                         761/30793 
   
 
  H.J.,                                     645/30793 
 
  G.M. Mgr.,            765/30793 
 
  Š.H.,                                      556/30793                
  L.O.,                   40/4399 
  P.P.,                                                     40/4399 
 
  M.R.,                               80/4399        
  O.H.,                                       556/30793.“ 

 

758/24/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 151, p.č. 162, p.č. 163, p.č. 167/1, p.č. 167/2, 
p.č. 166 a p.č. 171/1 a částí pozemků p.č. 152, p.č. 157, p.č. 168 a p.č 
170 vše  v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
budoucím prodávajícím a manželi A.K.  a  R.K., jako budoucími kupujícími, jejímž 
předmětem bude budoucí úplatný převod částí pozemků p.č. 152, p.č. 157, p.č. 162 a p.č. 163 
vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, o celkové výměře 723 m² označených geometrickým plánem  
č. 546-101/2007 ze dne 25. 6. 2007 zpracovaným Ing. Dušanem Magátem (GEOKAM Přerov 
s.r.o., IČ: 25844415) jako pozemek p.č. 157/6 (orná půda) v k.ú Kozlovice u Přerova za kupní 
cenu ve výši 506.100,-Kč (slovy: pětsetšesttisícjednostokorunčeských), tj. 700,- Kč/m2, která 
byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 335/07 vypracovaného dne 24. 9. 2007, 
znalcem Jiřím Pazderou, 751 02 Troubky, Vrbí 50/38, kancelář Wilsonova 18, 750 02 Přerov 
navýšenou o částku 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských), tedy celková kupní cena 
bude činit 706.100,- Kč (slovy: sedmsetšesttisícjednostokorunčeských). 

 
Kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne zahájení stavebních prací na vybudování veřejné 
infrastruktury pro 6 rodinných domů spočívající v prodloužení hlavních řadů inženýrských sítí v ulici 
Na Zábraní v místní části Kozlovice. 
 
2. schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 

budoucím prodávajícím a manželi Ing. J.V.,   a   Ing. P.V., jako budoucími kupujícími, jejímž 
předmětem bude budoucí úplatný převod částí pozemků p.č. 157, p.č. 168 a p.č. 170, vše v 
k.ú. Kozlovice u Přerova, označených geometrickým plánem č. 546-101/2007 ze dne            
25. 6. 2007 zpracovaným Ing. Dušanem Magátem (GEOKAM Přerov s.r.o.,  IČ: 25844415) 
jako pozemek p.č. 157/4 (orná půda), o výměře 383 m² a jako pozemek p.č. 170/3 o výměře 
111 m² (ostatní plocha), vše v k.ú. Kozlovice u Přerova a pozemku p.č. 171/1 v k.ú. Kozlovice 
u Přerova za kupní cenu ve výši 718.200,-Kč (slovy: 
sedmsetosmnácttisícdvěstěkorunčeských), tj. 700,- Kč/m2, která byla stanovena na základě 
znaleckého posudku č. 335/07 vypracovaného dne 24. 9. 2007, znalcem Jiřím Pazderou, 751 
02 Troubky, Vrbí 50/38, kancelář Wilsonova 18, 750 02 Přerov navýšenou o částku 200.000,- 
Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských), tedy celková kupní cena bude činit 918.200,- Kč (slovy: 
devětsetosmnácttisícdvěstěkorunčeských). 

 
Kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne zahájení stavebních prací na vybudování veřejné 
infrastruktury pro 6 rodinných domů spočívající v prodloužení hlavních řadů inženýrských sítí v ulici 
Na Zábraní v místní části Kozlovice. 
 
3. schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 

budoucím prodávajícím a manželi Ing. D.P.  a  M.P., jako budoucími kupujícími, jejímž 
předmětem bude budoucí úplatný převod částí pozemků p.č. 157, p.č. 168, p.č. 152 a p.č. 170 
vše v k.ú. Kozlovice u Přerova o celkové výměře 1016 m² označených geometrickým plánem 
č. 546-101/2007 ze dne 25. 6. 2007 zpracovaným Ing. Dušanem Magátem (GEOKAM Přerov 
s.r.o., IČ: 25844415) jako pozemek p.č. 157/3  (orná půda) v k.ú Kozlovice u Přerova za kupní 
cenu ve výši 711.200,-Kč (slovy: sedmsetjedenácttisícdvěstěkorunčeských), tj. 700,- Kč/m2, 
která byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 335/07 vypracovaného dne                
24. 9. 2007, znalcem Jiřím Pazderou, 751 02 Troubky, Vrbí 50/38, kancelář Wilsonova 18, 
750 02 Přerov navýšenou o částku 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských), tedy 
celková kupní cena bude činit 911.200,- Kč (slovy: devětsetjedenácttisícdvěstěkorunčeských). 

 
Kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne zahájení stavebních prací na vybudování veřejné 
infrastruktury pro 6 rodinných domů spočívající v prodloužení hlavních řadů inženýrských sítí v ulici 
Na Zábraní v místní části Kozlovice. 
 
4. schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 

budoucím prodávajícím a panem P.P., jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem bude 
budoucí úplatný převod pozemků p.č. 167/1, p.č. 167/2 a částí pozemků p.č. 162 a p.č. 163, 
vše v k.ú. Kozlovice  u Přerova o celkové výměře 627 m² označených geometrickým plánem 
č. 546-101/2007 ze dne 25. 6. 2007 zpracovaným Ing. Dušanem Magátem (GEOKAM Přerov 
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s.r.o., IČ: 25844415) jako pozemek p.č. 167/1 (orná půda), v k.ú Kozlovice u Přerova a 
pozemku p.č. 166 (orná půda), v k.ú Kozlovice u Přerova za kupní cenu ve výši 486.500,-Kč 
(slovy: čtyřistaosmdesátšesttisícpětsetkorunčeských), tj. 700,- Kč/m2, která byla stanovena na 
základě znaleckého posudku č. 335/07 vypracovaného dne 24. 9. 2007, znalcem Jiřím 
Pazderou,      751 02 Troubky, Vrbí 50/38, kancelář Wilsonova 18, 750 02 Přerov navýšenou o 
částku 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských), tedy celková kupní cena bude činit 
686.500,- Kč (slovy: šestsetosmdesátšesttisícpětsetkorunčeských). 

 
Kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne zahájení stavebních prací na vybudování veřejné 
infrastruktury pro 6 rodinných domů spočívající v prodloužení hlavních řadů inženýrských sítí v ulici 
Na Zábraní v místní části Kozlovice. 
 
5. schvaluje záměr vybudování veřejné infrastruktury pro 6 rodinných domů spočívající             

v prodloužení hlavních řadů inženýrských sítí a místní komunikace v ulici Na Zábraní v místní 
části Kozlovice. 

 

759/24/3/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 1376 a p.č. 1381 oba v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 1376 zahrada  o výměře 41 m2 a p.č. 1381 ost.pl.               
o výměře 352 m2 oba v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města do společného jmění manželů       
M. a  J.N.,  za kupní cenu 74.670,- Kč, t.j. 190,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

760/24/3/2009 Dodatek č. 1 k budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 2. dubna 2009 
mezi Statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací jako budoucím 
kupujícím 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k budoucí kupní smlouvě 
uzavřené 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. 
Tímto dodatkem bude změněna kupní cena, za kterou má být realizována budoucí koupě dle uvedené 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní a to tak, že budoucí koupě dle uvedené smlouvy nebude 
realizována za kupní cenu stanovou znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá, ale za 
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cena zjištěná, ostatní ujednání uvedené smlouvy 
zůstávají beze změny. 

 

761/24/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - jiného nebytového prostoru č. 437/101 v bytovém domu č.p. 
436, č.p.437, příslušném k části obce Přerov I - Město, postaveném na 
pozemku p.č. 4394/31 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu 
id.13/1377 na společných částech bytového domu a pozemku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - jiného nebytového prostoru č. 437/101 v bytovém domu č.p. 436, č.p.437, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, postaveném na pozemku p.č.4394/31 v k.ú. Přerov 
(Seifertova 12) a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve výši id.13/1377 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní V.L., za kupní cenu ve výši 67.000,-Kč. 



 7 

 
 

762/24/3/2009 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova – pozemků  p.č. 2637/20, p.č.2637/22, p.č. 2637/23 vše k.ú. 
Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2637/20 ost. plocha o výměře 238 m2, p.č. 2637/22 ost. 
plocha o výměře 22 m2, p.č. 2637/23 ost. plocha o výměře 188 m2 vše v k.ú. Přerov, z majetku České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 
00 Praha 2, IČ 69797111 za kupní cenu ve výši 448.000,- Kč, t.j. 1.000,- Kč/m2. 
Statutární město Přerov jako nabyvatel uvedených pozemků uhradí  ČR-Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, náklady spojené                      
s vypracováním znaleckého posudku ve výši 3.200,- Kč. 

 

763/24/3/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 31 
bytových jednotek 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 31 bytových jednotek 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. 

 

764/24/3/2009 Bezúplatný převod  nemovitých věcí  do vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 313/1 p.č. 260, p.č. 336 vše v k.ú. Újezdec          
u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č.313/1 ostatní 
plocha o výměře 4791 m2, p.č.260 ostatní plocha o výměře  2016 m2  a p.č.336 ostatní plocha              
o výměře 888 m2, vše 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. 

 

765/24/3/2009 Darovací smlouva mezi ČR-Krajským státním zastupitelstvím               
v Ostravě jako dárcem a statutárním městem Přerov jako 
obdarovaným o bezúplatném převodu budovy č.p. 387, příslušné          
k části obce Přerov I-M ěsto, postavené na pozemcích p.č. 2152/2 a p.č. 
2152/3 v k.ú. Přerov (Čechova 43) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Českou 
republikou – s právem hospodaření Krajské státní zastupitelství v Ostravě, se sídlem Moravská 
Ostrava, Na Hradbách 21/1836, IČ 00026077, jako dárcem a statutárním městem Přerov jako 
obdarovaným o bezúplatném převodu budovy č.p. 387 (objekt občanské vybavenosti), příslušné           
k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemcích p.č. 2152/2 a p.č. 2152/3, vše v k.ú. Přerov,       
ve znění uvedeném v příloze č. 1. 
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___________________________________________________________________________ 

766/24/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 1026 a p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 
 
1. pozemku p.č. 1026 ost. plocha o výměře  600 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví M. H.,          
a   V.S., každá ideální polovinu  do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši        
144 000,- Kč, t.j. 240,- Kč/m2.  1.splátka kupní ceny  byla uhrazena  ve výši 72 000,- Kč,  doplatek 
kupní ceny  činí 72 000,- Kč. 
  
2. pozemku p.č. 1028 ost. plocha o výměře 1003 m² v k.ú. Újezdec u Přerova ze  společného jmění 
manželů A. a  J.S., do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 240 720,- Kč, tj. 
240,- Kč/m². 1.splátka kupní ceny byla uhrazena ve výši 125 280,- Kč, 2. splátka  kupní ceny byla 
uhrazena ve výši 50 000,- Kč, doplatek  kupní ceny  činí 65 440,- Kč. 

 

767/24/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5852/1 zahrada     
o výměře 1805 m²  v k.ú. Přerov,  pozemku p.č. 450/1 zahrada o výměře 1426 m2 a budovy č.e. 360  
na pozemku p.č. st. 304, příslušné k části obce Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. st. 304  o výměře 
19 m² , vše v k.ú. Lověšice u Přerova ze společného jmění manželů A.  a   E.T., do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 415 320,-  Kč , tj. cena  dle návrhu žadatele.  

 

768/24/3/2009 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemků  p.č.4394/67 ost. plocha 
označeného dle geometrického plánu č. 3713-158/2007 jako díl "f" o výměře 72 m2, p.č. 4507/2  
zahrada o výměře 30 m², p.č. 5108/5 ost.plocha, označeného dle geometrického plánu č. 3713-
158/2007 jako díl "c"  o výměře 220 m²  a díl "a" o výměře  122 m² vše v k.ú.Přerov ve vlastnictví 
statutárního města Přerova   za části pozemků  p.č. 5106/2  ost. plocha  o výměře 135 m² , p.č. 5106/3  
ost.plocha o výměře 38 m², p.č. 4519/4 ost.plocha označeného dle geometrického plánu č. 3713-
158/2007  jako díl "h" o výměře 51 m² a jako díl "j" o výměře 152 m² ,  p.č. 4519/5 ost.plocha  
označeného dle geometrického plánu č. 3713-158/2007 jako díl "i" o výměře  118 m² vše v k.ú. Přerov 
ve společném jmění manželů P.  a   M.K. 
Směna pozemků bude realizována s doplatkem rozdílu ceny směňovaných pozemků ve výši            
196 190,- Kč ve prospěch manželů P.  a  M.K. 

 

769/24/4/2009 Hospodaření statutárního města Přerova za leden – červenec 2009 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření statutárního 
města Přerova za leden - červenec 2009. 
 
 Celkové příjmy  (včetně financování a fondů) statutárního města Přerova 
      za leden - červenec jsou plněny na 49,6 %, tj. 691 968 509,42 Kč. 
  
 Celkové výdaje (včetně financování a fondů) statutárního města Přerova 
      za leden - červenec jsou čerpány na 45,9 %, tj. 640 655 337,47 Kč. 
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770/24/4/2009 Rozpočtové opatření č. 12 

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

 

771/24/4/2009 Rozpočtové opatření č. 12 – investiční akce 

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

772/24/4/2009 Rozpočtové opatření č. 12 - investiční akce - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 5  Projektové dokumentace 
 (architektura a urbanismus) 

2 128,0 - 250,0 1 878,0 

2219 5  Investiční akce (org. 500126 - 
 Oprava chodníků Osmek) 

2 500,0 * + 250,0 2 750,0 

 * počáteční stav navazuje na předlohu Rozpočtové opatření č. 12 - investiční akce 
 

773/24/4/2009 Rozpočtové opatření č. 12 - dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. 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.  

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

mezi statutárním městem Přerov a subjektem AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR,          
IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na výplaty jezdcům, výplaty delegovaným 
činovníkům FIA včetně cestovních náhrad, zápis do kalendáře závodů a licence na schválení 
tratě, spojené s pořádáním Mistrovství Evropy v autocrossu, které se bude konat 4. - 6. září 
2009 v areálu Přerovské rokle, 

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

mezi statutárním městem Přerov a subjektem ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV,          
IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28, na dopravu spojenou s účastí jezdců klubu 
Adama a Pavla Procházkových na Mistrovství světa v biketrialu, které se bude konat             
27. - 28. srpna 2009 v Číně, 
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4. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fitness AVE Přerov, IČ: 66743117, se sídlem 
Přerov, Nádražní 2, na nájemné sálu, náklady na rozhodčí a ceny pro závodníky, spojené          
s pořádáním sportovní soutěže ve fitness a kulturistice, konané dne 17. 10. 2009 v Městském 
domě v Přerově pod názvem „O pohár primátora statutárního města Přerova“, 

 
5. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Mateřské centrum Sluníčko, IČ: 66743516, se 
sídlem Přerov, Sokolská 26, na úhradu nákladů spojených s užíváním prostor v objektu 
Přerov, Sokolská 26 v roce 2009, 

 
6. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle přílohy č. 1. 

 

774/24/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - TJ Union 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje 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, zastoupenou 
předsedkyní Zdeňkou Rozkošnou  na částečnou úhradu nákladů spojených s temperováním kulturního 
domu v Lověšicích v zimním období. 

 

775/24/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace – J.V. 

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

mezi statutárním městem Přerov a Mgr. J.V., na částečnou úhradu nákladů spojených                
s výstavou Světový sport objektivem J.V., která se uskuteční v termínu od 12. listopadu 2009 
do 31. ledna 2010, 

 
2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

  Projektové dokumentace 
(investice) 

5 848,0 * - 30,0 5 818,0 

3319 1 Ostatní záležitosti kultury 5,0 + 30,0 35,0 
 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

42 096,8 * + 30,0 42 126,8 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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776/24/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace – M.M. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,-- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace  mezi statutárním městem Přerov a M.M.,  na částečnou 
úhradu nákladů spojených s vydáním knihy. 

 

777/24/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - Taneční škola Puls 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,-- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Taneční škola 
Puls Přerov, se sídlem Osmek 11, Přerov, 750 02, IČ 70868514 na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účastí na Mistrovství Evropy v hip hop formacích ve slovinském Koperu, které se 
uskutečnilo v termínu od 3. do 5. července 2009. 

 

778/24/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - D2DANCE Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,-- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a Adélou Kratochvilovou, 
U kapličky 525/24, 751 17 Horní Moštěnice, IČ  74680412 na částečnou úhradu nákladů spojených s 
účastí tanečníků skupiny D2Dance na Mistrovství světa v disciplíně Street show sólo a duo, 
Mistrovství Evropy v disciplíně Street show malé skupiny (v Bratislavě 9. září 2009) a na Mistrovství 
světa  v disciplíně Street dance Mini Kids formace (v Liberci 13.-15. listopadu 2009). 

 

779/24/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - Střední škola zemědělská 

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

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Střední škola zemědělská, Osmek 47, 750 11  
Přerov, IČ 63701171, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním XIII. ročníku 
jezdeckých závodů o cenu města Přerova.  

 
2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6310 11 Obecné příjmy a výdaje z 
finančních operací (úroky z úvěrů) 

8 392,0 - 30,0 8 362,0 

3419 1 Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 30,0 30,0 
 
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

42 066,8 * + 30,0 42 096,8 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
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780/24/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - Jezdecký klub o.s. Radkova Lhota 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a Jezdeckým klubem o.s., 
Radkova Lhota 3, 751 14  Dřevohostice, IČ: 270 56 023, na částečnou úhradu nákladů spojených         
s 2. oficiálními parkurovými závody, které se uskuteční dne 27.9.2009 v Radkově Lhotě. 

 

781/24/4/2009 Žádost o poskytnutí dotace - Cylindr-Caffé 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,-- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a Cylindr-caffé s.r.o., se 
sídlem Kroměříž, Riegrovo nám. č.p. 138, PSČ 761 01, IČ: 255 62 061, zastoupenou jednatelem 
Milanem Válečkem na částečnou úhradu nákladů spojených s konáním společensko-kulturních akcí     
v přerovské provozovně. 

 

782/24/4/2009 Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. - účelová 
dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o 
poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Centrum individuálních sportů 
kraje Olomouckého, o.s., IČ: 27057712, se sídlem Olomouc, Legionářská 12, na podporu sportovní 
činnosti mladých talentovaných sportovců Olomouckého kraje v individuálních sportech v roce 2009.         

 

783/24/4/2009 Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně – záměr poskytnutí půjčky a 
dotace pro rok 2010 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje záměr poskytnout z  rozpočtu statutárního města Přerova v  roce 2010 

občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, IČ: 47998750, se sídlem Přerov – 
Čekyně, bezúročnou půjčku ve výši 2 385 000,- Kč s termínem splatnosti do 28. 02. 2011                    
na financování realizace projektu „Modernizace tělovýchovného zařízení TJ Sokol Čekyně“,   

 
2. schvaluje záměr poskytnout z rozpočtu statutárního města Přerova v  roce 2010 občanskému 

sdružení Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, IČ: 47998750, se sídlem Přerov – Čekyně, 
dotaci ve výši 265 000,- Kč na realizaci projektu „Modernizace tělovýchovného zařízení       
TJ Sokol Čekyně“.         

 
Záměr poskytnutí dotace je podmíněn poskytnutím finanční podpory jmenovanému sdružení výši       
2 385 000,- Kč z dotačního titulu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední 
Morava k témuž účelu.         

 

784/24/4/2009 Změna usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova                
č. 660/29/4/2006 konaného dne 16.8.2006 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo změnit své usnesení z  29. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 16. 8. 2006, č. 660/29/4/2006, a to tak, aby:  
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původní text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pro byty ve vlastnictví a spoluvlastnictví 
statutárního města Přerova zvyšování nájemného z bytu jedenkrát ročně  počínaje 1. lednem 2007 a 
následně vždy k 1. lednu, popřípadě později, až do 31. 12. 2010  měsíčně ve výši maximálního 
přírůstku měsíčního nájemného stanoveného v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
se nahradil textem: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pro byty ve vlastnictví a spoluvlastnictví 
statutárního města Přerova zvyšování nájemného z bytu jedenkrát ročně  počínaje 1. lednem 2007 a 
následně vždy k 1. lednu, popřípadě později, až do 31. 12. 2009  měsíčně ve výši maximálního 
přírůstku měsíčního nájemného stanoveného v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

785/24/5/2009 Pěší propojení Žerotínova náměstí a Kainarovy ulice - Memorandum 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Memorandum k společnému postupu             
pro regeneraci centra města Přerova, spočívající ve vzniku pěšího propojení Žerotínova náměstí a 
Kainarovy ulice v Přerově doplněného občanskou vybaveností, městským mobiliářem a městskou 
zelení a na podporu rozvoje obchodu a služeb a podnikatelské infrastruktury s firmou Opti Lens, spol. 
s r.o., Žerotínovo nám. 643/4, Přerov, 750 02, IČ: 448 89 135,  Mgr. M.P.,  a Mgr. K.M.,  

 

786/24/5/2009 Regionální letiště Přerov - Memorandum a příspěvek na provoz 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov se společností 

Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 75002, IČ: 28572971 
dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

 
2. stanovuje rozvoj letiště Přerov předmětem veřejného hospodářského zájmu statutárního města 

Přerova, 
 
3. stanovuje závazek veřejné služby na letišti Přerov v rozsahu dle Přílohy č. 2 důvodové 

zprávy, 
 
4. pověřuje společnost Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, 

PSČ 750 02, IČ: 28572971, naplňovat závazek veřejné služby v rozsahu dle Přílohy č. 2 
důvodové zprávy, 

 
5. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč mezi statutárním městem 

Přerov a společností Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, 
PSČ 750 02, IČ: 28572971. 

 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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787/24/5/2009 Smíšená stezka pro chodce a cyklisty v rámci stavby silnice I/55 MÚK 
s ČD Přerov - Předmostí - spolufinancování 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr spolufinancování stavby silnice I/55 
MÚK s ČD Přerov - Předmostí, připravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Olomouc, jedná 
se o stavební objekt SO 121 Stezky v předpokládané výši 5 173 954,- Kč bez DPH, s předpokládanou 
realizací v roce 2012 - 2014. 

 

788/24/5/2009 Výzva vládě ČR k urychlené realizaci silnice I/55 Přerov-průtah 
centrem, 1. etapa. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje výzvu vládě ČR k urychlené realizaci stavby 
silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa dle přílohy důvodové zprávy. 

 

789/24/6/2009 Předání dokončené investiční akce „Revitalizace školního hřiště ZŠ 
Přerov, Želatovská 8“ k hospodaření příspěvkové organizaci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k protokolu o předání a 
převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a 
subjektem Základní škola Přerov, Želatovská 8.  
 
Předmětem tohoto dodatku je předání dokončené investiční akce „Revitalizace školního hřiště          
ZŠ Přerov, Želatovská 8“ v ceně 7 332 369,54 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. 

 

790/24/6/2009 Předání části dokončené investiční akce „Realizace úspor energie 
objektu MŠ a SŠ Na odpoledni 16, Přerov“ k hospodaření příspěvkové 
organizaci Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k protokolu o předání a 
převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a 
subjektem Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8.  
 
Předmětem tohoto dodatku je předání části dokončené investiční akce „Realizace úspor energie 
objektu MŠ a SŠ Na odpoledni 16, Přerov“ v ceně 4 400 997,62 Kč k  hospodaření jmenované 
příspěvkové organizaci.  

 

791/24/6/2009 Změna v rozsahu majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci 
Sociální služby města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu v  rozsahu  majetku  svěřeného             
do  správy  příspěvkové  organizaci   Sociální  služby  města Přerova, IČO 49558854, se sídlem Přerov 
I – Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02, v souladu s čl. 7 její zřizovací listiny ze dne 11. 12. 2008 tak, 
že se z majetku svěřeného do správy   příspěvkové   organizaci  Sociální  služby  města  Přerova  
vyjímá  zabezpečovací systém  s  pořizovací cenou 43.550,94 Kč, umístěný v budově  č.p. 3042,        
U Žebračky 18a, příslušné k části obce Přerov I - Město, a to s účinností od 14. 9. 2009.   
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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792/24/6/2009 Záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace Centru                     
pro komunitní práci střední Morava na realizaci projektu 
"Dobrovolnictví na Přerovsku" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 86 000,- Kč 
občanskému sdružení Centrum pro komunitní práci střední Morava, se sídlem Přerov, Kramářova 31, 
IČ 69604401, na zajištění projektu "Dobrovolnictví na Přerovsku". 

 

793/24/6/2009 Poskytnutí mimořádné účelové dotace Sociálním službám města 
Krom ěříže na provoz Domova pro seniory Vážany a Domova pro 
seniory U Kašny v Kroměříži 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši  12 000,- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této výši mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a Sociálními službami města Kroměříže, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Kroměříž, Riegrovo náměstí 159, IČ 71193430, jako příjemcem dotace, na provoz Domova pro 
seniory Vážany a Domova pro seniory U Kašny. 

 

794/24/6/2009 Uzavření darovací smlouvy o darování movitých věcí mezi statutárním 
městem Přerov jako dárcem a společností Středomoravská nemocniční 
a.s. jako obdarovaným - změna usnesení ZM 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 670/21/9/2009 ze svého     
21. zasedání konaného dne 20.4.2009 tak, že text : 
 
Zastupitelstvo města Přerova schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov 
jako dárcem a Nemocnicí Olomouckého kraje, a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 
Olomouc, IČ 26873346 jako obdarovaným, o darování movitých věcí uvedených v důvodové zprávě, 
 
se nahrazuje textem : 
 
Zastupitelstvo města Přerova schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov 
jako dárcem a Středomoravskou nemocniční a.s., se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, IČ 27797660 
- odštěpný závod Nemocnice Přerov, Dvořákova 75, 751 52 Přerov jako obdarovaným, o darování 
movitých věcí uvedených v důvodové zprávě. 

 

795/24/6/2009 Dodatek č.1 ke smlouvě č. 15/012/010/09 o poskytnutí dotace – 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. okresní 
organizace SPMP ČR Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/012/010/09,        
o poskytnutí dotace uzavřené dne 9.6.2009 mezi Společností pro podporu lidí s mentálním postižením 
v ČR, o.s., okresní organizací SPMP ČR Přerov jako příjemcem a statutárním městem Přerov jako 
poskytovatelem, dle důvodové zprávy. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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796/24/7/2009 Dotace na podporu činnosti střediska environmentální výchovy včetně 
záchranné stanice pro handicapované živočichy v areálu ORNIS 
Muzea Komenského v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy               
o poskytnutí dotace ve výši 195 519,- Kč Muzeu Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7, 750 
11 Přerov, IČ: 097969, na podporu činnosti střediska environmentální výchovy včetně záchranné 
stanice pro handicapované živočichy v areálu ORNIS Muzea Komenského v Přerově. 

 

797/24/7/2009 Cena města Přerova 2009 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje udělení Ceny města Přerova - pamětní medaile 
J.A.Komenského osobnostem dle důvodové zprávy. 

 

798/24/7/2009 Informace k podnětům a připomínkám z 22. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám 
vzneseným na 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

799/24/8/2009 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty a 
připomínkami vznesenými na 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Kontrolní termín: 02.11.2009 

 

V Přerově dne 7. 9. 2009 

 
 

 

 
 
Ing. Jiří Lajtoch 

        primátor města Přerova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Zdeněk Kazílek 
         člen Rady města Přerova 
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