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USNESENÍ  z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22.6.2009 

 

679/22/1/2009 Zahájení, schválení programu 22. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. června 2009 
 
2. schvaluje pana Václava Zatloukala a Mgr. Vladimíra Puchalského za ověřovatele 22. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

680/22/2/2009 1. Zpráva o provedené kontrole poskytnuté dotace Přerovskému 
volejbalovému klubu v roce 2008 

2. Zprávu o provedené kontrole na cestu za Meoptou 

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

klubu v roce 2008, 
 
2. bere na vědomí Zápis o provedené kontrole na cestu za Meoptou. 
 

 

681/22/2/2009 Usnesení z jednání Výboru pro dopravu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 

1. ukládá Radě města Přerova dále jednat na Ministerstvu dopravy s cílem schválení 
investičního záměru „Přeložka silnice I/55  Přerov-průtah městem, I. etapa“ a zařazení této 
akce do dopravních investic státu.  

Termín: průběžně 

2. ukládá Radě města Přerova pokračovat v jednání s potencionálními investory na území 
Veřejného logistického centra Přerov tak, aby nedošlo ke ztížení záměru vybudování 
Terminálu kombinované dopravy.  

Termín: průběžně 

 

682/22/2/2009 Informace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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683/22/3/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - domu č.p. 124 a pozemků p.č. 184, p.č. 
185 a p.č. 186 vše v k.ú. Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod domu č.p. 124 příslušného k části obce Přerov XIII. – Penčice na pozemku p.č. 184, pozemků 
p.č. 184 zast.pl. o výměře 351 m2, p.č. 185 zahrada o výměře 479 m2 a p.č. 186 orná půda o výměře 
466 m2 vše v k.ú. Penčice. 
 

 

684/22/3/2009 Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad movitých věcí     
v majetku statutárního města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova –  nepeněžitý 
vklad movitých věcí v majetku statutárního města Přerova : 
 
1. kanalizace Lověšice – pořizovací cena 17.529.236,54 Kč – pod podmínkou udělení souhlasu    
 Státního fondu životního prostředí České republiky  
2. kanalizace Žeravice – pořizovací cena 34.347.153,11 Kč 
3. přeložka vodovodního řadu Michalov- pořizovací cena 2.014.744,00 Kč 
4. prodloužení vodovodního řadu Újezdec, Nová čtvrť – pořizovací cena 349.127,40 Kč 
5. vodovodní a kanalizační přípojka Újezdec – pořizovací cena 41.925,90 Kč 
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, 
IČ: 47674521,  v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upisováním akcií. 
 

 

685/22/3/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí  - 
pozemků p.č. 223/2, p.č. 223/3 a p.č. 228 v k.ú. Lýsky za pozemky p.č. 
908/3, p.č. 908/7, část p.č. 908/2, část p.č. 907/1 v k.ú. Dluhonice a p.č. 
1265, p.č. 1267, p.č. 1271 a p.č. 1284 v k.ú. Henčlov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. trvá  na svém usnesení z 27. zasedání dne 11.4.2002, č. usn. 462/27/3 E-1,1.,II.a)A-1, kterým 

schválilo záměr města Přerova – úplatný převod částí pozemku, parcela ve zjednodušené 
evidenci, původ grafický příděl p.č. 908 o výměře 10.200 m2 v k.ú. Dluhonice (nyní p.č. 
908/3, p.č. 908/7 a část p.č. 908/2 v k.ú. Dluhonice) z majetku města Přerova. 

 
2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nepeněžitý vklad pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Přerova v k.ú. Dluhonice –  p.č. 908/3 ost.pl. o výměře 2092 m2, p.č. 908/7 
trvalý travní porost o výměře 3083 m2, část p.č. 908/2 orná půda  o výměře 4835 m2, část p.č. 
907/1 lesní pozemek o výměře 1 m2 a v k.ú. Henčlov – p.č. 1265 ost.pl. o výměře 3851 m2, 
p.č. 1267 ost.pl.  o výměře 484   m2, p.č. 1271 ost.pl. o výměře 130 m2 a p.č. 1284 ost.pl.  o 
výměře 12.118 m2 (celkem 26291 m2) 

do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, 
IČ: 47674521 v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upisováním akcií. 
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686/22/3/2009 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- prodej 127 bytových jednotek v 6 objektech bydlení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:  
 
1. schvaluje záměr převodu 127 bytových jednotek v níže uvedených 6 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 
nám. Svobody 4,5   1963,571               2139 včetně 2140                20         68,4 
Jižní čtvrť I/21,22,23,24  2512,2511,2510,2509  5734/6,5734/7,5734/8,5734/9   25         65 
Jižní čtvrť II/1,2,3,4   2600,2601,2602,2603  5739/3,5738/6,5738/7,5738/8   32         62,5 
Jižní čtvrť III/4,5   2514,2513               5745/27,5745/28                12         63 
Mervartova 3                     49                            3461                                          16         66 
Na odpoledni 2                 2178                            3672 včetně 3673                22         66 

Celkem 6 domů                                                                                            127  bytů 

 
 
2. bere na vědomí seznam 27 objektů bydlení ve kterých bude 537 bytových jednotek 
předmětem převodu 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 dosahuje více než 70 %. 
 
                             číslo popisné                pozemek                                  počet               % 
Objekt bydlení                Přerov I – Město   p.č. v k.ú. Přerov                     bytů          zájmu 
Jižní čtvrť I/5,6,7,8   2460,2461,2462,2463   5737/1,5737/2,57373,5737/4           24           87,5 
Jižní čtvrť I/9,10,11,12   2464,2465,2466,2467   5736/1,5736/2,5736/3,5736/4           23           72,7 
Jižní čtvrť I/13,14,15,16  2468,2469,2470,2471   5735/1,5735/2,5735/3,5735/4           24           87,5 
Jižní čtvrť I/17,18,19,20  2498,2499,2500,2501   5734/2,5734/3,5734/4,5734/5           24           95,8 
Jižní čtvrť I/26,27   2490,2489                5734/12,5734/13                       13            76,9 
Jižní čtvrť I/28,29,30,31  2488,2487,2486,2485   5734/14,5734/15,5734/16,5734/17    24           95,4 
Jižní čtvrť II/10,11,12   2549,2548,2547   5738/13,5738/12,5738/11           24 83,3 
Jižní čtvrť II/17,18,19   2541,2540,2539   5738/5                                    23 73 
Jižní čtvrť III/8,9,10   2520,2519,2518   5745/21,5745/22,5745/23           18 72 
Jižní čtvrť IV/6,7   2524,2523                5745/6,5745/7                                     11 81 
Jižní čtvrť IV/8,9   2546,2545                5745/14,5745/13                        12 83,3 
Jižní čtvrť IV/13,14   2479,2480                5745/12                                     10 90 
Jižní čtvrť IV/15,16,17   2506,2507,2508   5745/8,5745/9,5745/10           17 75 
Mervartova 7                  629                             3457                                                  16 93 
Na odpoledni 4                2382                             3671 včetně 3670                         16 75,1 
nám. Fr. Rasche 5   2143                             1159                                                  11 90 
nám. Svobody 8   2006                             2136 včetně 2135                          8 100 
Jilemnického 1,3,5,7   2502,2503,2504,2505   4167/9,4167/10,4167/11,4167/12      24 86 
Jilemnického 2,4,6,8   2530,2531,2532,2533   4170/2,4170/3,4170/4,4170/5           24 100 
Za mlýnem 3                  430                             4394/49                                     40 95 
Na hrázi 24                2086                             4007                                                    6 83 
Na hrázi 30                2089                             4010                                                    5 80 
Kozlovská 27,29,31   1507,1510,1512   3346/9,3346/10,3346/11           33 78,1 
Sokolská 2,4,6                2781,2782,2783   4293/16                                     33 96 
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Sokolská 8                2784                             4293/13                                     11 90 
Kozlovská 39, 41   2863, 2864                2790/3, 2790/36                        36 94 
                             číslo popisné                pozemek                                  počet   % 
                                         Přerov XI – Vinary   p.č. v k.ú. Vinary u Přerova        bytů         zájmu 
Za humny 3, 5, 7   217, 218, 219               330, 331, 332                                    27 100 
Celkem 27 domů                                                                                        537  bytů 
 
 
3. bere na vědomí seznam 23 objektů bydlení, ve kterých nebude 349 bytových jednotek 

předmětem převodu 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 nedosahuje požadované výše 60 %. 

 
   číslo popisné  pozemek         počet          % 
Objekt bydlení  Přerov I – Město p.č. v k.ú. Přerov       bytů        zájmu 
Bartošova 22  2294       425                8             0 
Boženy Němcové 15 1698       426                4             0 
Denisova 6  2148   1153            20             0 
Denisova 8  2147   1154 včetně 1155          20             0 
Denisova 10  2146   1156            20             0 
Denisova 12  2145   1157            20             0 
gen. Štefánika 7 2383              1310 včetně 1311          28             0 
Jižní čtvrť II/6,7,8,9 2535,2536,2537,2538 5738/14,5738/15,5738/16,5738/17    32           38 
Jižní čtvrť II/14,15,16 2552,2551,2550 5738/3,5738/2,5739/1                      23           39 
Jižní čtvrť III/1,2,3 2517,2516,2515 5745/24,5745/25,5745/26         18           52 
Jižní čtvrť III/6,7 2522,2521    5745/19,5745/20          11           30 
Jižní čtvrť IV/1,2,3 2529,2528,2527 1422,5745/2,5745/3           18           37 
Jižní čtvrť IV/4,5 2526,2525   5745/4,5745/5           12           25 
Jižní čtvrť IV/10,11,12 2544,2543,2542 5745/17,5745/16,5745/15         23           56,5 
Jungmannova 8   1313   2129 včetně 2130              4             0 
Kojetínská 5  2309       793                8             0 
nám. Fr. Rasche 3 1949   1160           16           56 
nám. Fr. Rasche 7 2144   1158           19           55 
gen. Štefánika 4 1948   1165           15           25 
Na hrázi 26  2087   4007               5             0 
Na hrázi 28  2088   4009               5             0 
gen. Štefánika 6 1991   1166            17             0 
Alšova 9  1267   5307/28              3             0 
Celkem 23 domů                                                                                     349  bytů 
 
 

 

687/22/3/2009 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova - pozemků 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 záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod pozemku 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. 
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688/22/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 3161/22 zast. plocha a nádvoří o výměře 342 m2 v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví M.K.,   za kupní cenu  ve výši 
342.000,- Kč,( tj. 1000,- Kč/ m2 ) - cena v místě a čase obvyklá 

 
2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č.3161/1        

o  výměře cca 69 m2 v k.ú. Přerov.   
 

 

689/22/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 5054/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5054/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov   o výměře cca 60 m2 
do podílového spoluvlastnictví: 
 
- MUDr. Z.  a Mgr. P. A., – id. podíl 1/3, SJM; 
- MUDr. A.L.,– id. podíl 1/3; 
- MUDr. Z.M.,– id. podíl 1/3; 
 
        Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena  po výstavbě parkovací plochy, do 90 dnů ode dne doručení potvrzeného 
geometrického plánu příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny           
v místě a čase obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí 
kupující. 
 

 

690/22/3/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemku, parcela ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr 
p.č. 206 v k.ú. Vinary u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod části pozemku parcela ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový 

katastr p.č. 206 v k.ú. Vinary u Přerova, dle geomerického plánu č. 343-32/2008 označené 
novým parcelním číslem p.č. 151/34 o výměře 579 m2, z vlastnictví statutárního města 
Přerova, do společného jmění manželů Ing. J.  a PharmDr. J.Š., za kupní cenu 28.950,- Kč, t.j. 
50,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 
2. schvaluje úplatný převod částí pozemku parcela ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový 

katastr p.č. 206, dle geometrického plánu č. 343-32/2008 označené novým parcelním číslem 
p.č. 151/33 o výměře 503 m2 v k.ú. Vinary u Přerova, z vlastnictví statutárního města Přerova, 
do společného jmění manželů Ing. T. a  V.G.,  za kupní cenu 25.150,-Kč, t.j. 50,- Kč/m2 - cena 
v místě a čase obvyklá. 
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691/22/3/2009 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
-  části  pozemku  p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov   o výměře cca 12 m2 
do majetku vlastníků bytových jednotek, dle jejich spoluvlastnického podílu  na pozemku p.č. 4394/36 
a  na společných částech  domu č.p. 525, příslušného k části obce Přerov I - Město a to následovně: 
 
      
Č.jed.       Způsob využití              LV č.           Vlast. podíl 
 
 
525/1                byt                       15702          4790/224837 
              
525/2                byt                       15703          5959/224837 
 
525/3                byt                       15704          3495/224837 
 
525/4                byt                       15705          5125/224837 
 
525/5                byt                       15706          6853/224837 
 
525/6                byt                       15707          6853/224837 
 
525/7                byt                       15709          5959/224837 
 
525/8                byt                       15710          3495/224837 
 
525/9                byt                       15730          5125/224837 
 
525/10              byt                       15711          6853/224837 
              
525/11              byt                       15712          6853/224837 
 
525/12              byt                       15654          5959/224837 
 
525/13              byt                       15713          3495/224837 
 
525/14              byt                       15714          5125/224837 
 
525/15              byt                       15715          6853/224837 
 
525/16              byt                       15716          6853/224837 
 
525/17              byt                       15717          5959/224837 
              
525/18              byt                       15718          3495/224837 
             
525/19              byt                       15719          5127/224837 
 
525/20              byt                       15720          6853/224837 
              
525/21              byt                       15721          6853/224837 
 
525/22              byt                       15779          5959/224837 
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525/23              byt                       15718          3495/224837 
              
525/24              byt                       15723          5124/224837 
              
525/25              byt                       15724          6853/224837 
 
525/26              byt                       15725          6853/224837 
              
525/27              byt                       15726          5959/224837     
 
525/28              byt                       15727          3495/224837 
              
525/29              byt                       15580          5125/224837 
 
525/30               byt                       15728          6853/224837 
 
525/31               byt                       15729          6853/224837 
              
525/32               byt                       15731          5959/224837 
              
525/33               byt                       15732          3495/224837 
              
525/34               byt                       15733          5125/224837 
              
525/35               byt                       15734          6853/224837 
              
525/36               byt                       15735          6853/224837 
              
525/37               byt                       15736          5959/224837 
              
525/38               byt                       15737          3495/224837 
 
525/39               byt                       15738          5125/224837 
              
525/40               byt                       15739          7472/224837 
              
 
       Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena  po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení potvrzeného geometrického 
plánu příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 
 

 

692/22/3/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
budova objektu bydlení č.p. 735 na pozemku p.č.3082/3, příslušná k 
části obce Přerov I-M ěsto(Bayerova 5), pozemek p.č. 3082/3 a pozemek  
ZE-GP p.č. 3063 vše k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - budovy objektu bydlení č.p. 
735 na pozemku p.č. 3082/3 a na pozemku ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 
3063, příslušné k části obce Přerov I-Město (Bayerova 5), pozemku p.č. 3082/3 zastavěná plocha         
a nádvoří o výměře 364 m2 a pozemku ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 3063      
o výměře 15 m2 vše  k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví spol Ekoinvest 



 8 

a.s. ,se sídlem Přerov I-Město, nám.T.G.Masaryka 223/12 , IČ 428 66 669 za kupní cenu ve výši 
16.585.723,-Kč (tj. 16.310.000,-Kč - kupní cena nemovitostí, 275.723,-Kč - projektová dokumentace). 
 
Ujednáním kupní smlouvy na výše uvedené nemovitosti bude závazek: 
 
1. kupující  splní podmínky, které vyžadují právní předpisy pro zahájení stavby rekonstrukce 

objektu č.p.735  a to do 3 let od podpisu kupní smlouvy a do 5 let od podpisu kupní smlouvy 
splní podmínky, které vyžadují právní předpisy pro užívání dokončené stavby - rekonstrukce 
tohoto objektu. V případě nesplnění kterékoliv z těchto podmínek uhradí kupující 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny . 

 
2. minimálně  70%  z celkové podlahové plochy jednotek a společných částí domu (po 

provedené rekonstrukci) bude určeno pro bydlení. 
 

 

693/22/3/2009 Převod  nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova -        
„ Přeložka silnice II/34 - obchvat Přerov IV-Kozlovice“ v k.ú. Přerov   
a k.ú. Kozlovice u Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí,                   
z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví  Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a – částí pozemků p.č. 2578/1 ostatní plocha o výměře cca 21 m2, p.č. 
2578/3 ostatní plocha o výměře cca 15 m2, p.č. 2578/4 ostatní plocha o výměře cca 31 m2, p.č. 2579 
trvalý travní porost o výměře cca 161 m2, p.č. 5023 ostatní plocha o výměře cca 2.301 m2, p.č. 7152/1 
ostatní plocha o výměře cca 536 m2, p.č. 7152/2 ostatní plocha o výměře cca 1.379 m2, p.č. 7152/3 
ostatní plocha o výměře 195 m2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci-původ grafický příděl p.č. 
5253  o výměře cca 67 m2 vše k.ú. Přerov a částí pozemků p.č. 208/2 ostatní plocha o výměře cca    
230 m2, p.č. 213 ostatní pl.  o výměře cca 246 m2, p.č. 458/1 ostatní plocha o výměře cca 17 m2, p.č. 
458/2 ostatní plocha o výměře cca 59 m2, p.č. 626 orná půda o výměře cca 107 m2, p.č. 627 trvalý 
travní porost o výměře cca 24 m2, p.č. 684/1 ostatní plocha o výměře cca 3.191 m2, p.č. 684/23 ostatní 
plocha o výměře 153 m2, p.č. 684/24 ostatní plocha o výměře 5m2, p.č. 694/1 orná půda o výměře cca 
198 m2, p.č. 712 orná půda o výměře cca 124 m2, p.č. 775 orná půda  o výměře cca 195 m2, p.č. 784 
orná půda o výměře cca 434 m2, p.č. 801 orná půda  o výměře cca 276 m2, p.č. 802 ostatní plocha o 
výměře cca 23 m2, p.č. 820/1 orná půda o výměře cca 295 m2, p.č. 947/1 ostatní plocha o výměře     
178 m2, p.č. 947/2 ostatní plocha o výměře 401 m2, p.č. 947/3 ostatní plocha o výměře 110 m2, p.č. 
947/4  ostatní plocha o výměře 108 m2, p.č. 947/5 ostatní plocha o výměře cca 24 m2, p.č. 947/9 
ostatní plocha o výměře cca 7 m2, p.č. 947/10 ostatní plocha o výměře 177 m2, p.č. 947/11 ostatní 
plocha o výměře cca 276 m2 a p.č. 947/12 ostatní plocha o výměře cca 472 m2 vše k.ú. Kozlovice        
u Přerova . 
Na převod  výše uvedených nemovitostí bude nejprve uzavřena smlouva o  budoucí darovací smlouvě. 
Darovací smlouva bude uzavřena po ukončení akce " Přeložka silnice II/434 - obchvat Přerova IV-
Kozlovic"  na dotčených nemovitostech, do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu          
a doručení geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem na statutární město 
Přerov. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a za vklad         
do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. 
 

 

694/22/3/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  změnu  části  svého usnesení č. 626/21/4/09      
z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova , konaného dne 20.4.2009 tak, že  
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text: 
" schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 627/1 ost. plocha o výměře 8773 m2,  p.č.627/18 ost. plocha 
o výměře 222 m2, p.č.627/36 ost. plocha o výměře 8 m2, p.č. 627/37 ost.plocha o výměře 1254 m2, p.č. 
627/38 orná půda o výměře 685 m2, p.č. 627/40  orná půda o výměře 2051 m2, p.č.627/42 orná půda    
o výměře 28 m2, p.č.627/43 orná půda o výměře 1549 m2, p.č.627/44 ost. plocha o výměře 116 m2, 
p.č. 627/45 ost. plocha o výměře 575 m2, p.č. 627/47 ost. plocha o výměře 499 m2, p.č. 627/55 
ost.plocha o výměře 468 m2 a p.č. 631/1 ost. plocha o výměře 2368 m2, vše v k.ú. Předmostí,                
z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 
4, Na  Pankráci 546/56, IČ 65993390 za kupní cenu ve výši 16 119 640,- Kč, cena v místě a čase 
obvyklá, z toho cena za stavební pozemky činí 15 713.620,- Kč (tj. 845 Kč/ m2) a cena za trvalé 
porosty činí 406.020,- Kč." 
 
se nahrazuje textem: 
 
 
"  schvaluje  úplatný převod pozemků p.č. 627/1 ost. plocha o výměře 8773 m2,  p.č.627/18 ost. plocha 
o výměře 222 m2, p.č.627/36 ost. plocha o výměře 8 m2, p.č. 627/37 ost.plocha o výměře 1254 m2, p.č. 
627/38 orná půda o výměře 685 m2, p.č. 627/40  orná půda o výměře 2051 m2, p.č.627/42 orná půda    
o výměře 28 m2, p.č.627/43 orná půda o výměře 1549 m2, p.č.627/44 ost. plocha o výměře 116 m2, 
p.č. 627/45 ost. plocha o výměře 575 m2, p.č. 627/47 ost. plocha o výměře 499 m2, p.č. 627/55 
ost.plocha o výměře 468 m2 a p.č. 631/1 ost. plocha o výměře 2368 m2, vše v k.ú. Předmostí,                
z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 
4, Na  Pankráci 546/56, IČ 65993390 za kupní cenu ve výši 14 321 670,- Kč, z toho cena za stavební 
pozemky činí 13 722 495,14  (tj. 738,-  Kč/ m2)  a   cena  za  trvalé  porosty  činí 599 174,99 Kč." 
 

 

695/22/3/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2696/6 v objektu bydlení č.p. 2696, 2697, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/19       
v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje nový termín pro realizaci úplatného převodu – doprodeje bytové jednotky č. 2696/6 

v objektu bydlení č.p. 2696, 2697, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5196/19 v k.ú. Přerov (Optiky 6, 8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu                     
na společných částech objektu bydlení za cenu 515.191, Kč a spoluvlastnického podílu           
na zastavěném pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov ve výši 514/21844 za cenu 14.021,Kč, t.j. 
převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 529.212,- Kč, dle vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené 
znaleckým posudkem, do vlastnictví stávající nájemkyně, paní M.K.,  z původního termínu    
do 31.3.2009 na nový termín do 31.7.2009. 

 
2. neschvaluje uzavření zástavní smlouvy k nemovitému majetku statutárního města Přerova, 

bytové jednotce č. 2696/6 v objektu bydlení č.p. 2696, 2697, příslušném k části obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov (Optiky 6, 8) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a spoluvlastnického podílu    
na zastavěném pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. Přerov ve výši 514/21844, jako zástavy                
za poskytnutí úvěru na zakoupení uvedené bytové jednotky nabyvatelem, paní M.K.,. Zástavní 
smlouva by byla uzavřena mezi statutárním městem Přerov a příslušnou finanční organizací na 
dobu od uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2696/6 v objektu bydlení 
č.p. 2696, 2697, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/19 v k.ú. 
Přerov, do doby vkladu změny vlastnického práva v katastru nemovitostí. 
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696/22/3/2009 Ukončení budoucích kupních smluv, jejichž předmětem je prodej částí 
pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města 
Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a 
 
• panem A.K.  a  paní R.K. jako budoucím kupujícím dne 15. září 2008, jejímž předmětem je 

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., 
IČO: 25844415) jako pozemek p.č. 157/6 (orná půda) v k.ú Kozlovice u Přerova dohodou. 

 
• Ing. J.V. a  Ing. P.V. jako budoucím kupujícím dne 15. září 2008, jejímž předmětem je 

budoucí úplatný převod pozemku p.č. 171/1 a 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., IČO: 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 dohodou. 

 
• Ing. D.P.  a  paní M.P. jako budoucím kupujícím dne 3. září 2008, jejímž předmětem je 

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., 
IČO: 25844415) jako pozemek p.č. 157/3  (orná půda)       v k.ú Kozlovice u Přerova dohodou. 

 
 

697/22/3/2009 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
bytových jednotek č.3216/9 a č.3216/18 v budově č.p.3216, příslušné k 
části obce Přerov I-M ěsto, postavené na pozemcích p.č.1190/1, 
p.č.1190/3 a p.č.1193/15 v k.ú.Přerov a jiných nebytových prostor – 
garáží č.3215/113 a č.3215/114 v budově č.p.3215, příslušné k části obce 
Přerov I-M ěsto, postavené na pozemku p.č.1233/2 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu  usnesení č.595/20/3/2009 z 20. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 2.2.2009, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo 
úplatný převod nemovitých věcí – dvou bytů označených jako byt č.1B9 a byt č.1B19 a dvou garáží 
označených jako garáž č.13 a garáž č.14 v objektu bydlení dosud neevidovaného v katastru 
nemovitostí na pozemcích p.č.1233/2, p.č.1190/1, p.č.1191, p.č.1192 a p.č.1193 v k.ú.Přerov, včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu             
na pozemcích p.č.1233/2, p.č.1190/1, p.č.1191, p.č.1192 a p.č.1193 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
společnosti PCP Estate s.r.o., IČ 27608484, se sídlem Praha 5, Grafická 827/16, do vlastnictví 
statutárního města Přerova tak, že se text bodu 1. usnesení:  
 
„1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – dvou bytů 
(označených jako byt č 1B9 a byt č.1B19) a dvou garáží (označených jako garáž č.13 a garáž č.14) v 
objektu bydlení – doposud neevidovaného v katastru nemovitostí na pozemcích p.č.1233/2, p.č.1190/1, 
p.č.1191, p.č.1192 a p.č.1193, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č.1233/2 ostatní plocha o výměře 1348 m2, 
p.č.1190/1 ostatní plocha o výměře 167 m2, p.č.1191 zast. pl. o výměře 62 m2, p.č.1192 ostatní plocha 
o výměře 393 m2 a p.č.1193 ostatní plocha o výměře 688 m2 vše  k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti 
PCP Estate s.r.o., Grafická 16, 150 00 Praha 5, IČ 276 08 484, do vlastnictví statutárního města 
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Přerova za kupní cenu ve výši 3 700 000,-Kč s tím, že nejprve bude uzavřena smlouva budoucí kupní 
mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím kupujícím a společností PCP Estate s.r.o., Grafická 
16, 150 00 Praha 5, IČ 276 08 484, jako budoucím prodávajícím. Kupní smlouva bude uzavřena do 60 
dnů po předložení budoucím prodávajícím budoucímu kupujícímu: 
- výpisu z listu vlastnictví prokazující zápis dotčené stavby do katastru nemovitostí, včetně zápisu 
prohlášení vlastníka k jednotlivým bytům a garážím, kterým budou vymezeny bytové a nebytové 
jednotky, 
- smlouvy mezi společností PCP Estate s.r.o. a společností Schindler Moravia, s.r.o., IČ 25868497, se 
sídlem Olomouc, Střední Novosadská 404/34a, o poskytování servisu-opravy výtahu, jejímž ujednáním 
bude ustanovení opravy do jedné hodiny od nahlášení poruchy.“ 
   
nahrazuje textem:  
 
„1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí – bytových jednotek č.3216/9 a č.3216/18, které se 
nachází v budově č.p.3216, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemcích p.č.1190/1 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 447 m2, p.č.1190/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5 
m2 a p.č.1193/15 (zastavěná plocha nádvoří) o výměře 49 m2 v k.ú.Přerov, spoluvlastnického podílu 
id. 8886/147672 na společných částech budovy č.p.3216 a pozemcích p.č.1190/1 a p.č.1190/3 v 
k.ú.Přerov, který k výše uvedeným bytovým jednotkám náleží a jiných nebytových prostor – garáží 
č.3215/113 a č.3215/114, které se nachází v budově č.p.3215, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č.1233/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1119 m2 v k.ú.Přerov a 
spoluvlastnického podílu id.4098/143828 na společných částech budovy č.p.3215 a pozemku 
p.č.1233/2 v k.ú.Přerov, který k výše uvedeným jiným nebytovým prostorům - garážím náleží, z 
vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o., IČ 27608484, se sídlem Praha 5, Grafická 827/16,  do 
vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 3.700.000,-Kč.  
 
Kupní smlouva bude uzavřena poté, co prodávající doručí kupujícímu výpis z katastru nemovitostí,   
na kterém budou na základě prohlášení společnosti PCP Estate s.r.o. jako vlastníka budov č.p.3215 a 
č.p.3216  zapsány výše uvedené bytové jednotky č.3216/9 a č.3216/18 a jiné nebytové prostory – 
garáže č.3215/113 a č.3215/114, s tím, že na těchto bytových jednotkách a jiných nebytových 
prostorech nebudou váznout žádná zástavní práva a současně poté, co prodávající doručí kupujícímu 
smlouvu mezi prodávajícím a společností Schindler Moravia, s.r.o., IČ 25868497, se sídlem Olomouc, 
Střední Novosadská 404/34a, o poskytování servisu - opravy výtahu, která bude obsahovat závazek 
společnosti Schindler Moravia, s.r.o. opravit výtah v budově č.p.3215 do jedné hodiny od nahlášení 
poruchy.“    
                       

 

698/22/3/2009 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova -  pozemků  p.č.5099/1, p.č. 4963 vše v k.ú.  Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 5099/1  ostatní 
plocha  ostatní komunikace o výměře 925 m2 a  pozemku p.č. 4963  ostatní plocha  ostatní 
komunikace o výměře 1139 m2   vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu  ve 
věcech majetkových, se sídlem Praha Rašínovo nábř. 42, IČ:  69797111, do vlastnictví statutárního 
města Přerova.  
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699/22/3/2009 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 101/3 a p.č. 504/5 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení  z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova  konaného  dne 16.6.2008,         

č. 368/16/4/2008,  kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo bezúplatný  převod pozemků 
p.č. 101/3 ostatní plocha o výměře 462 m2,  pozemek  p.č. 504/5 ostatní plocha o výměře     
873 m2, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví České republiky -  Pozemkového fondu 
ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, IČ: 45797072,  do vlastnictví statutárního města 
Přerova. 

 
2. schvaluje bezúplatný převod  
• pozemku p.č. 101/3 ostatní plocha o výměře 462 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví 

České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 
390/42, Praha 2, IČ: 69797111, do vlastnictví statutárního  města Přerova.  

• pozemku  p.č. 504/5 ostatní plocha o výměře 873 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví  
České republiky, Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, IČ: 45797072, 
do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 
 

700/22/3/2009 Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 5307/90 v k.ú. Přerov za 
části pozemku p.č. 5307/401 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 5307/90 ost.pl. v k.ú. 
Přerov, označené dle geometrického plánu č. 3975-127/2008 novým parcelním číslem p.č. 5307/508 
ost.pl. o výměře 5 m2, ve vlastnictví statutárního města Přerova, za části pozemku p.č. 5307/401 
ost.pl.v k.ú. Přerov, označené dle geometrického plánu č. 3975-127/2008 novými parcelními čísly p.č. 
5307/507 ost.pl. o výměře 9 m2 a p.č. 5307/509 ost. pl. o výměře 10 m2, ve vlastnictví společnosti 
Krest spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, IČ: 63994844, bez doplatku rozdílu cen 
pozemků s tím, že náklady spojené s realizací směnné smlouvy a vkladem této smlouvy do katastru 
nemovitostí budou hrazeny rovným dílem. 
 

 

701/22/3/2009 Směna nemovitých věcí - částí pozemku p.č. 2883/1 za části p.č. 
2883/119 oba v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu pozemků dle geom. plánu č.             
3800-95/2007 – část p.č. 2883/1 díl q o výměře 0,19 m2, část p.č. 2883/1 díl r o výměře 0,27 m2, část 
p.č. 2883/1 označená novým parcelním číslem p.č. 2883/124 o výměře 9 m2, část p.č. 2883/1 označená 
novým parcelním číslem p.č. 2883/126 o výměře 44 m2, část p.č. 2883/1 označená novým parcelním 
číslem p.č. 2883/129 o výměře 5 m2, část 2883/1 označená novým parcelním číslem p.č. 2883/130 
výměře 91 m2, část p.č. 2883/1 označená novým parcelním číslem p.č. 2883/133 o výměře 3 m2, část 
p.č. 2883/1 označená novým parcelním číslem p.č. 2883/135 o výměře 8 m2  vše v k.ú. Přerov            
ve vlastnictví statutárního města Přerova  
za části pozemků – část p.č. 2883/119 označená novým parcelním číslem p.č. 2883/123 o výměře      
88 m2,  část p.č. 2883/119 označená novým parcelním číslem p.č. 2883/128 o výměře 3 m2, část p.č. 
2883/119 označená novým parcelním číslem p.č. 2883/131 o výměře 1 m2, část p.č. 2883/119 
označená novým parcelním číslem p.č. 2883/132 o výměře 2 m2, část p.č. 2883/119 označená novým 
parcelním číslem p.č. 2883/134 o výměře 2 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví Tesco Stores ČR a.s.,    
se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68, IČ: 45308314 
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s tím, že Tesco Stores ČR a.s. uhradí statutárnímu městu Přerov doplatek rozdílu cen pozemků ve výši 
64.000,- Kč. Náklady spojené s realizací směny a vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí 
budou hrazeny rovným dílem. 
 

 

702/22/3/2009 Vyjmutí nemovitého majetku ze správy příspěvkové organizace Služby 
města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vyjmutí nemovitého majetku, budovy s číslem 
popisným 11 na pozemku p.č. 51 a pozemku p.č. 51, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Bochoř 
(lázně Bochoř), ze správy příspěvkové organizace Služby města Přerova se sídlem Přerov I-Město, 
Kratochvílova 30, IČ: 45180512, a to dnem 1.7.2009. 
 

 

703/22/3/2009 Vyjmutí nemovitého majetku ze správy příspěvkové organizace Služby 
města Přerova,  Kratochvílova 30, Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vyjmutí nemovitého majetku uvedeného            
v příloze č.1 ze správy příspěvkové organizace Služby města Přerova, se sídlem  Přerov I –Město, 
Kratochvílova 30, IČ: 45180512. 
 

 

704/22/3/2009 Pověření primátora k dalším jednáním se spoluvlastníky budovy č.p. 
555 příslušné k části obce Přerov I-M ěsto postavené na pozemku p.č. 
194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje primátora Ing. Jiřího Lajtocha vedením dalších 
jednání se spoluvlastníky budovy č.p. 555 příslušné k části obce Přerova I-Město postavené                
na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (budova nám. TGM 16) týkající se budoucího možného úplatného 
převodu budovy č.p. 555, popřípadě budoucích nebytových jednotek v budově č.p. 555 do vlastnictví 
statutárního města Přerova. 
 

 

705/22/3/2009 Doplnění vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 – „Zásady 
realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje níže uvedené doplnění vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 – „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona    
č. 72/1994 Sb.,“, kterým bude upraven postup prodeje a doprodeje bytových jednotek. 
 
1.  Text vnitřní směrnice bude doplněn o nový článek: 
 
„VII  Vymezení objektů bydlení pro prodej a doprodej bytových jednotek 
 
1. Dnem schválení Zastupitelstvem města Přerova bude prodej bytových jednotek za cenových 

podmínek dle této směrnice do vlastnictví stávajících nájemců realizován pouze u níže 
uvedených objektů bydlení: 

 
                                       číslo popisné                     na pozemku 
objekt bydlení                Přerov I – Město                p.č. v k.ú. Přerov               počet bytů 
Velká Dlážka 25   319    4160/5    23  
Žerotínovo nám. 4   463            60/1        4  
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Šrobárova 9, 13      457, 1094   3067/3, 3067/5   19  
Vaňkova 14  2631    2487/6    10  
 
2. Prodej a doprodej bytových jednotek v ostatních objektech bydlení, schválených v orgánech 

obce k prodeji ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví stávajících 
nájemců (nových nájemců na základě přechodů nájmů a na základě výměny bytových 
jednotek), prodej volných a obsazených bytových jednotek včetně pohledávek, bude 
realizován za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů                
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.“ 

 
2.    Původní článek „VII Závěrečná ustanovení“, bude označen jako článek „VIII Závěrečná 

ustanovení“. 
 

 

706/22/3/2009 Změna usnesení č. 645/21/4/2009 přijatého Zastupitelstvem města 
Přerova na  21. zasedání, konaném dne 20.4.2009 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění své usnesení č. 645/21/4/2009 přijaté 
Zastupitelstvem města Přerova na jejím 21. zasedání, konaném dne 20.4.2009 a to tak, že původní 
příloha č. 1 soupisu nemovitého majetku včetně jeho součástí a příslušenství, předaného do správy 
příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, se nahrazuje novou přílohou, označenou č. 1a 
a původní příloha č.2 soupisu movitého majetku, bezúplatně převáděného do vlastnictví příspěvkové 
organizace Sociální služby města Přerova  se nahrazuje novou přílohou, označenou č. 2b. 
 

 

707/22/4/2009 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2008 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací Služby města Přerova 

a Domovní správa města Přerova, dle návrhů uvedených v tomto materiálu, v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 
2. bere na vědomí informaci o hospodaření společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., 

Teplo Přerov a. s. a Technické služby města Přerova, s. r. o. za rok 2008, 
 
3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 2122 11 Odvody příspěvkových 
organizací (SMP) 

339,3 + 21,0 360,3 

 4133 11 Převody z vlastních 
rezervních fondů 

27 841,6 - 21,0 27 820,6 
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708/22/4/2009 Rozdělení finančních prostředků FMB - změna usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 649/21/6/2009 bod 1              
z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. 4. 2009 a to tak, že: 
 
původní část textu: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání:  
1. schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování  
             bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového   
             fondu a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich zajištění takto: 
 
 Poř. 
 čís. 

 Žadatel  Lokalita opravovaného    
domu 

 Druhy půjček  Částka Kč  Zajištění 

 10.  J.D.    3-výměna dveří 
 8-oprava koup.,WC 

    100 000  Ručitel: 
 J.N. 

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

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

 
 Poř. 
 čís. 

 Žadatel  Lokalita opravovaného    
domu 

 Druhy půjček  Částka Kč  Zajištění 

 10.  J.  a  J. N.    3-výměna dveří 
 8-oprava koup.,WC 

    100 000  Ručitel: 
 V. K.   

 
 

 

709/22/4/2009 Rozpočtové opatření č. 9 

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

 

710/22/4/2009 Rozpočtové opatření č. 9 - dodatek 

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

 

711/22/4/2009 Obecně závazná vyhláška č. .../2009, kterou se zrušuje Obecně závazná 
vyhláška č. 12/2003, o místním poplatku ze vstupného 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2009, 
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 12/2003, o místním poplatku ze vstupného. 
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712/22/4/2009 Obecně závazná vyhláška č. .../2009 o stanovení koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2009    
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. 
 

 

713/22/4/2009 Hospodaření statutárního města Přerova za leden – květen 2009 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření statutárního 
města Přerova za leden - květen 2009. 
 
  Celkové příjmy (včetně financování a fondů) statutárního města Přerova 
        za leden - květen jsou plněny na 34,0 %, tj. 471 038 555,61 Kč. 
  
  Celkové výdaje (včetně financování a fondů) statutárního města Přerova 
        za leden - květen jsou čerpány na 29,7 %, tj. 411 494 593,96 Kč. 
 

 

714/22/4/2009 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - folklorní soubor Trávní ček 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  ruší usnesení 651/21/6/2009, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo poskytnutí dotace 

na rok 2009 ve výši 3.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem Základní škola Přerov, Trávník 2, 750 00  Přerov, IČ 45180091  
na úhradu nákladů na dopravu, spojenou s účastí dětského hanáckého folklórního souboru 
Trávníček  na krajské přehlídce v Prostějově, 

 
2.  schvaluje poskytnutí dotace na rok 2009 ve výši 10.000,-- Kč a uzavření smlouvy                    

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Základní škola Přerov, 
Trávník 2, 750 00  Přerov, IČ 45180091 na úhradu nákladů spojených s  nákupem materiálu 
na krojové součástky pro členy hanáckého folklórního souboru Trávníček, 

 
3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6409 11 Ostatní činnosti j. n. (oslavy) 6 986,0 - 20,0 6 966,0 
6409  Ostatní činnosti j. n. 

(rada, zastupitelstvo) 
2,0 + 20,0 

+ 3,0 
- 10,0 

15,0 

3421 1 Využití volného času dětí 
a mládeže 

3,0 - 3,0 
+ 10,0 

10,0 
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4. schvaluje následující úpravy závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory 
a grantový program 

36 710,6 * + 20,0 36 730,6 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

 

715/22/4/2009 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky statutárního města 
Přerova na nájemném z bytu v částce  9 689,00 Kč a na poplatku z prodlení v částce 182.576,00 Kč     
k datu 22. 6. 2009, která se váže k dluhu z bytu č. 1, v domě č.p. 495, v  ulici Kopaniny 10, v Přerově,  
za bývalými manžely K.N.,   a   I.N. 

 

716/22/5/2009 Integrovaný plán rozvoje města Přerov - Jih 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Integrovaný plán rozvoje města Přerov - Jih     
po výsledcích zjišťovacího řízení dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, dle důvodové 
zprávy. 
 

 

717/22/5/2009 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
přívodu a předávacího bodu multifunkční metropolitní sítě pro místní 
část Přerov X  - Popovice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na vybudování přívodu                      

a předávacího bodu multifunkční metropolitní sítě do místní části Přerov X - Popovice ve výši 
562.200,- Kč žadateli Kabelové televizi Přerov, a.s., U Bečvy 2883, Přerov, IČ 47672099.  

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
 11  Sociální služby města Přerova 44 134,7 * - 562,2 43 572,5 
3341 5  Rozhlas a televize 

(Kabelová televize Přerov, a. s.) 
0,0 + 562,2 562,2 

 
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
 
 
 
 
3. schvaluje následující úpravy závazných ukazatelů: 
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Výdajová část v tis. Kč 
 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
11  Sociální služby města Přerova -   příspěvek  

na provoz a investice 
44 134,7 * - 562,2 43 572,5 

  Dotace, přímé podpory a grantový 
 program 

36 730,6 * + 562,2 37 292,8 

* počáteční stavy navazují na jiné předlohy 
 

 

718/22/5/2009 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
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. 200.000,- Kč panu P.K.,  na prodloužení vodovodního 
a kanalizačního řadu na pozemku p.č. 448/1    v k.ú. Újezdec u Př. Inženýrské sítě budou vybudovány 
pro novostavbu rodinného domu v ul. Ke Tmeni na pozemku p.č. 479/2 v k.ú. Újezdec u Př. 
 

 

719/22/5/2009 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. 05 024 006 07 
o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury, který spočívá v poskytnutí dotace                
ve zbývající výši 2 008 200,- Kč záměru schváleného usnesením č. 118/6/5/2007  Zastupitelstva města 
Přerova na výstavbu technické infrastruktury (stavbu vodovodního řadu a přípojek, kanalizačního řadu 
a přípojek, plynovodní sítě a přípojek, veřejného osvětlení, obslužné komunikace, chodníku) 
žadatelům Ing. P.T.,  M.F.    a   P.S. 
Dotace bude poskytnuta za podmínky zajištění finančního krytí. Je určena na vybudování technické 
infrastruktury pro lokalitu určenou k výstavbě rodinných domů v jižní části ulice Hostýnské. 
 

 

720/22/5/2009 Plánovací smlouva k výstavbě 19 novostaveb rodinných domků v m.č. 
Popovice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a firmou  BYT STUDIO, a.s.,              
se sídlem Masarykovo náměstí 13, 586 01 Jihlava, IČ: 25345524, na vybudování veřejných 
inženýrských sítí a obslužné komunikace pro novostavby 19 rodinných domů na pozemku 
zjednodušené evidence p.č. 46 (PK) v k.ú. Popovice u Přerova. 
 

 

721/22/5/2009 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu m.č. Újezdec 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a paní J.Š.,  na vybudování nové 
veřejné infrastruktury, komunikace pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 255/1 v k.ú. 
Újezdec u Přerova. 
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722/22/5/2009 Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního 
rozvoje statutárního města Přerova za rok 2008 a jeho aktualizace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí důvodovou zprávu plnění Strategického plánu ekonomického a územního 

rozvoje statutárního města Přerova za rok 2008.   
 
2. schvaluje aktualizaci Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního 

města Přerova pro období 2007 – 2013 takto: 
2.1  zrušit aktivitu  1.1.1.1 „Průmyslová zóna v Újezdci“. 
 

3. schvaluje  
 3.1   odvolat paní Evu Divinovou z funkce členství v Komisi strategického rozvoje, 

3.2   jmenovat Bc. Janu Žouželkovou  za člena Komise strategického rozvoje za MMPr, 
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví, 
3.3   jmenovat Bc. Iva Kropáče za člena Komise strategického rozvoje za statutární město 
Přerov. 
 

 

723/22/5/2009 Urychlení výstavby dálnice D1 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. vyslovuje znepokojení nad problémy s financováním staveb státní dopravní infrastruktury, 

zvláště s ohledem na realizaci  dálnice D1, staveb 0136 Říkovice - Přerov a 0137 Přerov - 
Lipník n.B. 

 
2. pověřuje vedení města k jednání s Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR k urychlení přípravy dálnice D1, staveb 0136 a 0137, vč. jejich finančního zajištění. 
 

 

724/22/6/2009 Projekt Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí podání projektové žádosti příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 

Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, s názvem „ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 – 
multikulturní prostředí a moderní služby pro žáky 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. Bližší konkretizace projektové žádosti je uvedena        
v důvodové zprávě. 

 
2. schvaluje  
a) 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 

b) v případě, že příspěvková organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, uzavře 
smlouvu o poskytnutí dotace z  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
na projekt s  názvem „ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 – multikulturní prostředí a moderní 
služby pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“, vrátí statutárnímu městu Přerov 
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finanční prostředky jím vynaložené na financování nákladů speciálního pedagoga, pedagoga 
volného času a psychologa ve školním roce 2009/2010 

c) záměr financovat z  rozpočtu statutárního města Přerova náklady Základní školy Přerov, 
Boženy Němcové 16 v období 9/2011 až 8/2016 spojené s udržitelností projektu s názvem „ZŠ 
Přerov, Boženy Němcové 16 – multikulturní prostředí a moderní služby pro žáky ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí“ pod podmínkou, že jmenovaná škola získá finanční 
podporu z dotačního titulu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení. 

 
3. schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 pro 

školní rok 2009/2010 dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 
 

 

725/22/6/2009 Akademie Přerovského volejbalového klubu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyslovuje podporu projektu „Akademie Přerovského 
volejbalového klubu“, bez finanční spoluúčasti statutárního města Přerova na realizaci tohoto projektu. 
 

 

726/22/6/2009 Víceúčelová sportovní hala v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr umístění víceúčelové sportovní haly v areálu kasáren na ul. Želatovská pod 

podmínkou převodu tohoto areálu do vlastnictví statutárního města Přerova, 
 
2. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi pokračovat  v jednání s  Ministerstvem obrany ČR 

o možnostech případného převodu areálu kasáren na ul. Želatovská do vlastnictví statutárního 
města Přerova. 

 
 

727/22/6/2009 Tenisový klub Precolor Přerov – záměr poskytnutí účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 4.000.000,- Kč 
subjektu Tenisový klub Precolor Přerov, IČ: 14617200, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na rekonstrukci 
tenisového areálu, spočívající v  revitalizaci povrchů 25 antukových dvorců, závlahového systému, 
spojovacích komunikací v areálu, plotů kolem dvorců a areálu, na parcelách   p.č. 2656/1, 2657/2, 
2657/3, 2657/4, 2657/7, 2657/8, 2657/10, 2657/11, 3345/1, 3345/2, 3345/12, 3345/13, 3345/14, 
3345/15, 3345/16, 3344/2, 3344/3, 3344/4 a na části parcely p.č. 3343/1 v k.ú. Přerov v roce 2009.  
Záměr poskytnutí dotace je podmíněn závazným poskytnutím a uvolněním státní dotace jmenovanému 
subjektu ve výši 9.000.000,- Kč k témuž účelu a na základě právního aktu příslušného ministerstva. 
 

 

728/22/6/2009 M.M. - poskytnutí účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo ve věci neschválit poskytnutí dotace M. M., 
na vybudování dětského centra v prostoru stávajícího betonového hřiště stadionu Sportovního klubu 
Přerov na Alšově ulici v roce 2009. 
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729/22/6/2009 HC ZUBR PŘEROV – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace č. 06/015/001/09 ze dne 5. 2. 2009, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
předávajícím a subjektem HC ZUBR PŘEROV, IČ: 70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 5, jako 
příjemcem. 
Dodatek se týká změny účelu použití dotace. Do doby zprovoznění zimního stadionu v Přerově lze 
dotaci původně určenou na úhradu užívání ledové plochy tohoto zimního stadionu použít i na úhradu 
užívání ledové plochy zimního stadionu mimo Přerov. 
 

 

730/22/6/2009 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:  
 
1. poskytnutí dotace pro rok 2009 ve výši 666.667,00 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a Armádou spásy v ČR, se sídlem Praha 5, Petržílkova 
2563/23, IČ 40613411, na provoz Azylového domu pro matky s dětmi, 

 
2. následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
 11 Sociální služby města 

Přerova 
47 677,3 - 666,7 47 010,6 

4345 15 Centra sociálně 
rehabilitačních služeb 
(podpora v sociální oblasti) 

2 600,0 + 666,7 3 266,7 

 
 
3. následující úpravy závazných ukazatelů: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
11 Sociální služby města Přerova - 

příspěvek na provoz a investice 
47 677,3 - 666,7 47 010,6 

 Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

36 043,9 + 666,7 36 710,6 

 
 

731/22/6/2009 Změna sídla příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova – 
dodatek č.1 ke zřizovací listině 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Sociální služby města Přerova, se sídlem U Žebračky 18a, Přerov I – Město, 750 02,        
IČ 49558854, dle důvodové zprávy. 
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732/22/6/2009 Poskytnutí mimořádné účelové dotace na udržení metodické podpory 
a konzultační činnosti v oblasti bezbariérového posouzení staveb   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:  
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace         

v této výši mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a Národním 
institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s., 
Krajskou organizací Olomouckého kraje, se sídlem Kosmonautů 8, 772 00 Olomouc,            
IČ 70912068, jako příjemcem dotace, na udržení metodické podpory a konzultační činnosti          
v oblasti bezbariérového posouzení staveb. 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409  Ostatní činnosti j.n. 

(rada,zastupitelstvo) 
15,0* -15,0 0,0 

4359 15 Ostatní služby a činnosti 
v oblasti sociální péče 

0,0 +15,0 15,0 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

 

 

733/22/6/2009 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, IČ 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  
pozemek p.č. 6774/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 v  k.ú. Přerov s pořizovací cenou 
7.650,00 Kč.   
 

 

734/22/6/2009 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  budova  č.p. 3042, U Žebračky 18a, příslušná k části obce Přerov I – Město s pořizovací cenou 
4.745 712,31 Kč a pozemek p.č. 6774/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 215 m2 s pořizovací 
cenou 32.250,00 Kč, vše v k.ú. Přerov, a to s účinností od 1. 7. 2009.   
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735/22/7/2009 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené 
aktivity v uvedené výši: 
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Přerov, Horní náměstí 
7, IČ 00097969, na aktivitu „Průvodce parkem Michalov“ ve výši 27 000,- Kč 
Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, 
o.s., se sídlem Přerov, Čapky Drahlovského 3, IČ 14617218, na aktivitu „Ekocentrum MOS - 
středisko osvětových aktivit v oblasti ochrany přírodního prostředí“ ve výši 69 781,- Kč 
DUHA Klub Rodinka , o.j.s., se sídlem Přerov, tř. 17. listopadu 16, IČ 71174826, na aktivitu 
„Poznáváme život včel“ ve výši 35 000,- Kč 
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, p.o. se sídlem Přerov, Žižkova 12,            
IČ 47184469, na aktivitu „Přírodovědné soutěže“ ve výši 39 600,- Kč 
Střední škola technická Přerov, p.o., se sídlem Přerov, Kouřílkova 8, IČ 19013833, na 
aktivitu „Ekologické stavění aneb jen teorie nestačí“ ve výši 55 000,- Kč 
Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, 
o.s. se sídlem Přerov, Čapky Drahlovského 3, IČ 14617218, na aktivitu „Putovní výstavní 
panely ochrany ptactva a přírody“ ve výši 32 100,- Kč 
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Přerov, Horní náměstí 
7, IČ 00097969, na aktivitu „Nástrahy, pasti a železa na škodnou“ ve výši 46 000,- Kč; 
 

2. neschvaluje poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši: 
DUHA klub Rodinka , o.s., se sídlem Přerov, tř. 17. listopadu 16, IČ 71174826, na aktivitu 
„Korálky poznání v oblasti environmentálního vnímání“ ve výši 20 000,- Kč 
Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, 
o.s. se sídlem Přerov, Čapky Drahlovského 3, IČ 14617218, na aktivitu „Pořádání 
ornitologických exkurzí pro veřejnost“ ve výši 41 400,- Kč 
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, p.o., se sídlem Přerov, 
Denisova 3, IČ 61985759, na aktivitu „Tajemství půdy“ ve výši 52 000,- Kč 
Základní škola a Mateřská škola Přerov-Předmostí, Pod skalkou 11, p.o., se sídlem Přerov 
II-Předmostí, Pod skalkou 11, IČ 47858281, na aktivitu „Prožít si les“ ve výši 22 500,- Kč 
Základní škola Přerov, Trávník 27, p.o., se sídlem Přerov, Trávník 27, IČ 45180091,          
na aktivitu „Místo na Zemi - ekologicko vzdělávací pobytový program“ ve výši 60 000,- Kč. 

 
 

736/22/7/2009 Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 
města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v roce 
2009 na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova s níže uvedenými 
žadateli v uvedené výši: 
 
1. L.M. ,  na obnovu  uliční fasády, opravu  a nátěr truhlářských prvků a oplechování parapetů, na 

výměnu klempířských prvků domu Horní náměstí č.p.33, ležícího na pozemku p.č.251, k.ú. 
Přerov, ve výši 70 000,- Kč; 

2. I.M. , na výměnu 3ks dřevěných oken  na uliční fasádě domu Horní náměstí č.p.34, ležícího na 
pozemku p.č.252, k.ú. Přerov ve výši 20 000,- Kč; 
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3. PRELAX spol. s r.o., se sídlem Za Mlýnem 2, Přerov, IČ 25375997,DIČ: CZ25375997, 
zastoupená Ing. Danielem Fuskem, jednatelem společnosti, na obnovu střešního pláště objektu 
Pivovarská č.p.3, ležícího na pozemku p.č.320, k.ú. Přerov ve výši 50 000,- Kč; 

4. Z.M. , na obnovu vnější fasády a klempířských prvků objektu Wilsonova ulice č.p. 218, 
ležícího na pozemku p.č. 296, k.ú. Přerov, ve výši 70 000,- Kč; 

5. M.D., který zastupuje na základě plné moci vlastníky objektu Jiráskova 3/647, Přerov, na 
výměnu oken a výkladců objektu Jiráskova č.p.647, ležícího na pozemku p.č.152, k.ú. Přerov, 
ve výši 70 000,- Kč; 

6. J.  a  R. H., na částečnou výměnu dřevěných oken objektu Prostějovská č.p. 184, ležícího na 
pozemcích p.č. 193,194,  k.ú. Předmostí, ve výši 70 000,- Kč. 

 
 

737/22/7/2009 Změna jednacího řádu zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu článku 5 odst. 4 jednacího řádu 
Zastupitelstva města Přerova tak, že text: 
 
„4. Člen Zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání              
a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj 
samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě 
zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost  po schválení programu 
zasedání Zastupitelstva nebo před zahájením projednávání předmětné záležitosti. Oznámení podává 
člen Zastupitelstva písemně před zahájením zasedání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před 
hlasováním o předmětné záležitosti. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z tohoto projednávání     
a rozhodování  této záležitosti, rozhoduje Zastupitelstvo hlasováním. Oznámení je vždy součástí 
zápisu.“  
 
se nahrazuje textem: 
 
 
„4. Člen Zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání              
a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj 
samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě 
zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost  po schválení programu 
zasedání Zastupitelstva nebo před zahájením projednávání předmětné záležitosti. Oznámení podává 
člen Zastupitelstva ústně v jeho průběhu, nejpozději však před hlasováním o předmětné záležitosti.      
O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z tohoto projednávání a rozhodování  této záležitosti, 
rozhoduje Zastupitelstvo hlasováním. Oznámení je vždy součástí zápisu.“  
 
Ostatní ustanovení jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova zůstávají beze změny. 
 

 

738/22/7/2009 Podněty a připomínky z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám, 
vzneseným na 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  
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739/22/8/2009  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova zpracovat záměr 
možných úprav území nám. Přerovského povstání ve vazbě na záměr spol. Prior (rozšíření obchodního 
centra vč. vybudování velkokapacitního parkoviště pro 300 osobních vozidel), s jednoznačným cílem 
zklidnění daného území nám. Přerovského povstání, a to zejména formou nahrazení většiny stávajících 
parkovacích míst parkovými úpravami apod. 

 

740/22/8/2009  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova zadat firmě     
Arch.Design, s.r.o. úpravu urbanistické studie řešení jihozápadní strany nám. TGM o další variantu,      
a to s budovou radnice. 

 

741/22/8/2009  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje uložit Mgr. Šárce Krákorové Pajůrkové 
předložit na jednání Rady města Přerova nejpozději do 30. června 2009 program, jak bude zajištěn 
prázdninový provoz hřiště ZŠ Želatovská pro veřejnost s minimálním nákladem a maximálním 
efektem. 

 

742/22/8/2009 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty                  
a připomínkami vznesenými na 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

V Přerově dne 23. června 2009 

 

 

 

 

 

 

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


