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USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. 4. 2009 

 

615/21/1/2009 Zahájení, schválení programu 21. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. dubna 2009 
 
2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka a paní Ludmilu Tomaníkovou za ověřovatele 21. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

616/21/2/2009 Volba člena Rady města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání zvolilo veřejným hlasováním v souladu s § 84 odst. 2, 
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členem 
Rady města Přerova Ing. Zdeňka Kazílka. 

 

617/21/3/2009 Informace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 
618/21/3/2009 1. Zpráva o provedené kontrole poskytnuté grantu Sdružení Most   

k životu v roce 2008 
2. Zpráva o provedené kontrole výběrového řízení na informační 
techniku 
3. Zpráva o provedené kontrole usnesení Rady města Přerova za I. 
pololetí 2008 

 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí Zápis o provedené kontrole poskytnutého grantu Sdružení Most k životu        

v roce 2008, 
 
2. bere na vědomí Zápis o provedené kontrole výběrového řízení na informační techniku, 
 
3. bere na vědomí Zápis o provedené kontrole usnesení Rady města Přerova za I. pololetí 2008. 

 

619/21/3/2009 Zrušení výboru 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ruší k 20. 4. 2009 Výbor pro restrukturalizaci 
příspěvkových organizací statutárního města Přerova. 

 

620/21/3/2009 Návrh na personální obsazení - osadní výbor Přerov Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání zvolilo s účinností od 1.5.2009 předsedou osadního 
výboru v místní části Čekyně Ing. Bohumíra Střelce, jeho členy Ing. Jarmilu Hanákovou,Veroniku 
Gallovou, Valériu Švestkovou a Otto Kosíka. 
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___________________________________________________________________________ 

621/21/4/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - převod částí pozemků p.č.75/1 ost.pl., p.č. 94. 

zast.pl. a nádvoří , p.č. 105 ost.pl. a p.č. 106 ost.pl o celkové výměře cca 1100m2 vše k.ú. 
Přerov. 

 
2. ukládá náměstkyni primátora Mgr. Eleně Grambličkové a náměstkovi Mgr. Josefu Kulíškovi 

projednat uvedený záměr s petenty (včetně jejich připomínek) o dalším postupu možné 
realizace investice ve spolupráci s investorem. 

 
622/21/4/2009 Převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města  Přerova – 

části pozemku p.č. 486/4 v k.ú. Předmostí. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje  záměr statutárního města Přerova -  úplatný 
převod části pozemku p.č. 486/4 orná půda o výměře cca 70 m2  v k.ú. Předmostí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do spoluvlastnictví  I.S., M.S. a  T.S. 

 

623/21/4/2009 Záměr M ěsta Přerova – převod nemovitých věcí z  majetku Města 
Přerova - pozemku p.č. 813 v  k.ú. Újezdec u Přerova.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr Města Přerova – převod nemovitých věcí 
z  majetku statutárního města Přerova - p.č. 813 orná půda  o výměře 139.631 m2 v k.ú. Újezdec         
u Přerova  a vyhlásit  výběrové řízení na převod tohoto pozemku za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě. 

 

624/21/4/2009 Úplatný převod části pozemku p.č. 5371/4 v k.ú. Přerov z majetku 
Statutárního města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5371/4 ost. 
pl. v k.ú. Přerov o výměře  cca 20 m2, který se bude nacházet pod plánovanou stavbou kioskové DTS 
trafostanice, z vlastnictví Statutárního města Přerova, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s. se 
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle 
znaleckého posudku. 
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi Statutárním městem Přerov jako 
budoucím prodávajícím a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem  Děčín 4, Teplická 874/8,            
IČ 27232425 jako budoucím kupujícím. 
Smlouva kupní bude uzavřena do 60 dnů ode dne předání podkladů budoucímu prodávajícímu 
prokazujících, že je plánovanou stavbu kioskové DTS trafostanice možno užívat v souladu s ust. z.č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), geometrických plánů na oddělení 
dotčené části pozemku a znaleckého posudku na stanovení ceny dotčené části pozemku v místě a čase 
obvyklé. Náklady spojené s převodem pozemku ponese budoucí kupující. 

 

625/21/4/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod budovy č.p. 74, garáž, příslušné 
k části obce Přerov IV-Lýsky na  pozemku p.č. 91/5 zast.plocha a nádvoří a  pozemku p.č. 91/5 zast. 
plocha a nádvoří  o výměře 28 m2 v k.ú. Lýsky  z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
R.L., za kupní cenu ve výši  45 000,- Kč - cena dle znaleckého posudku - v místě a čase obvyklá. 
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626/21/4/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení  ze dne 8.12.2008 č. 518/19/3/2008, kterým schválilo 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 16 208 750,- 
Kč (t.j. 884,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
2. 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. 

 

627/21/4/2009 Převod  nemovitých  věcí  z  majetku statutárního města Přerova  -  
pozemku p.č. 134/2 v k.ú. Penčičky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje převod nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 134/2 zast.pl. o výměře 101 m2 v k.ú. Penčičky do společného jmění 
manželů V. a  R. E., za kupní cenu 40.400,- Kč, t.j. 400,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

628/21/4/2009 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova  
pozemku  p.č. st.  286/2  v k.ú. Lověšice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č.  st. 286/2  zast. pl. 
o výměře 3 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví   
společnosti  Tamar s.r.o., IČ 64088766  Vídeňská 9, Olomouc za  kupní cenu dle znaleckého posudku   
v čase a místě obvyklou   2700,- Kč. 

 

629/21/4/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemku p.č.5198/17 v k.ú.Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č.284/14/3/2008 ze 14.zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 28.4.2008, kterým schválilo úplatný převod nemovitých 
věcí – části pozemku p.č.5198/17, ost. plocha o výměře cca 35 m2 v k.ú.Přerov, z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví fyzických osob dle jejich stávajícího podílu k pozemku 
p.č.5198/28, zast. plocha a nádvoří v k.ú.Přerov, tak, že text:  
 
„Vlastnické právo              Bydliště             _            Podíl 
  J. P.  a  J.M.,           377/7920“ 
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se nahrazuje textem:  
 
„Vlastnické právo               Bydliště                                       Podíl 
  J.M.                                                             377/7920“ 
 

 

630/21/4/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení  ze dne 28.4.2008           
č. 292/14/3/2008 a to tak, že  
 
text 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 2155/1 
ostatní plocha v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 3776-177/2007 označené jako díl "a"              
o výměře 93 m2  a jako p.č. 2155/23  o výměře 769 m2   z vlastnictví statutárního města Přerova         
do vlastnictví společnosti MENS s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, nám. Přerovského povstání  
2803/1, IČ: 47668857,  za kupní cenu v místě a čase obvyklou: 
102 300,- Kč (t.j. 1 100,- Kč/m2)   za  část  p.č. 2155/1, označenou geometrickým plánem jako díl "a" 
(93 m2)      a 
845.900,- Kč (t.j. 1 100,- Kč/m2) za část p.č. 2155/1, označenou  geometrickým plánem jako p.č. 
2155/23 (769 m2)   
 
se nahrazuje textem 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 2155/1 
ostatní plocha v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 3946-167/2008  označené jako p.č. 2155/25    
o výměře 93 m2  a jako p.č. 2155/24  o výměře 769 m2   z vlastnictví statutárního města Přerova        
do vlastnictví společnosti MENS s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, nám. Přerovského povstání  
2803/1, IČ: 47668857,  za kupní cenu v místě a čase obvyklou: 
102 300,- Kč (t.j. 1 100,- Kč/m2)   za  část  p.č. 2155/1, označenou geometrickým plánem jako 
pozemek  p.č. 2155/25 (93 m2)      a 
845 900,- Kč (t.j. 1 100,- Kč/m2) za část p.č. 2155/1, označenou  geometrickým plánem jako pozemek 
p.č. 2155/24 (769 m2) dle znaleckého posudku. 

 

631/21/4/2009 Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č.230, p.č.231, p.č. 203, p.č. 205, p.č. 207/1, p.č. 208/1, p.č. 
4931  vše k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 230 zast.pl o výměře 338 m2 , p.č. 231 ost.pl. o výměře    
291 m2 a částí pozemků p.č. 4934 ost.pl. o výměře cca 1000 m2 , p.č.203 zast.pl. o výměře cca 540 m2 
, p.č. 205 zast.pl. o výměře cca 377 m2, p.č.207/1 zast.pl. o výměře cca 328 m2, p.č. 208/1 zast.pl.         
o výměře cca 260 m2, p.č. 4931 ost.pl. o výměře cca 168 m2 vše k.ú. Přerov společnosti PSS Přerovská 
stavební a.s., IČ 27769585 se sídlem Přerov I - město, Skopalova 2861/7 za cenu ve výši 3 000,-Kč/m2 
dle znaleckého posudku č. 1994-037/2009. 
 
Na prodej výše uvedených nemovitostí bude nejprve uzavřena smlouva o  budoucí kupní smlouvě. 
Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení výstavby polyfunkčních objektů na dotčených 
nemovitostech, do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním 
úřadem na statutární město Přerov. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a za vklad do katastru nemovitosti uhradí kupující. 
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632/21/4/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 589/20/3/2009 z 20. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova  ze dne 2.2.2009  kdy text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2680/1 ost. 
plocha: 
1. označeného dle geometrického plánu č. 3969-66/2008 jako pozemek p.č.  2680/87 o výměře     

225 m2 v k.ú. Přerov z  vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů  L. a 
P.K., za kupní cenu ve výši   180 000,- Kč( tj. 800,- Kč/m2). 

 
2. označeného dle geometrického plánu č. 3969-66/2008 jako pozemek p.č.  2680/88 o výměře       

47 m2 v k.ú. Přerov z  vlastnictví statutárního města Přerova  do vlastnictví P.P.,  za kupní cenu ve 
výši 37 600,- Kč (tj. 800,- Kč/m2) 

 
3. označeného dle geometrického plánu č. 3969-66/2008 jako pozemek p.č.  2680/89 o výměře      

164 m2 v k.ú. Přerov z  vlastnictví  statutárního  města  Přerova  do  vlastnictví HANAGRAIN   
J.T.J., s.r.o. se sídlem Přerov I-Město, Dvořákova 17, IČ  65142543, za kupní cenu ve výši         
131 200,- Kč (tj. 800,- Kč/m2). 

 
se nahrazuje textem 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2680/1 ost. 
plocha: 
1. označeného dle geometrického plánu č. 5033-36/2009 jako pozemek p.č.  2680/90 o výměře     

177 m2 v k.ú. Přerov z  vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů  L. a 
P.K., za kupní cenu ve výši   141 600,- Kč ( tj. 800,- Kč/m2) 

 
2. označeného dle geometrického plánu č. 5033-36/2009 jako pozemek p.č.  2680/91 o výměře        

47 m2 v k.ú. Přerov z  vlastnictví statutárního města Přerova  do vlastnictví P.P.,  za kupní cenu ve 
výši 37 600,- Kč (tj. 800,- Kč/m2) 

 
3. označeného dle geometrického plánu č. 5033-36/2009 jako pozemek p.č.  2680/92 o výměře     

164 m2 v k.ú. Přerov z  vlastnictví  statutárního  města  Přerova  do  vlastnictví HANAGRAIN   
J.T.J.,s.r.o. se sídlem Přerov I-Město, Dvořákova 17, IČ  65142543, za kupní cenu ve výši          
131 200,- Kč (tj. 800,- Kč/m2). 

 

633/21/4/2009 Převod nemovitých věcí z majetku 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 výběrové řízení na úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 691 na pozemku p.č. 779, příslušné k části 
obce Přerov I-Město a pozemek p.č.779 zast.pl. o výměře 480 m2 vše k.ú. Přerov za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě, v souladu s usnesením Rady města Přerova č. 1678/43/6/2008               
z 43. schůze Rady města Přerova ze dne 24.9.2008. 
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634/21/4/2009 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

změna usnesení 
-  části pozemků p.č. 5098/2, p.č. 3805, vše v k.ú. Přerov 
-  pozemků p.č. 5307/242, p.č. 5307/244, p.č. 5307/245, p.č. 5307/247, 

p.č. 5307/250,  p.č.5307/251, p.č. 5307/255, vše v k.ú. Přerov 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení 
 
I.  
č. 303/14/3/2008  ze 14. zasedání  Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28.4. 2008 tak, že 
stávající text: 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - částí 
pozemku p.č. 5098/2, ost. plocha, označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha 
o výměře 2.416 m2, p.č. 5098/4, ost. plocha o výměře 48 m2 a částí pozemku p.č. 3805, ost plocha, 
označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m2, p.č. 3805/5, 
ost. plocha o výměře 99 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00  Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví 
statutárního města Přerova za následujících podmínek: 
 
         1. Statutární město Přerov se zavazuje o nemovitosti – částí pozemku p.č. 5098/2, ost. plocha,                 

označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha o výměře 2.416 m2, p.č.              
5098/4, ost. plocha o výměře 48 m2 a částí pozemku p.č. 3805, ost plocha, označené GP č.    
3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m2, p.č. 3805/5,       
ost.plocha o výměře 99 m2, vše v k.ú.Přerov   v    katastrálním  území   Přerov   řádně   
pečovat,  užívat  je  v souladu s veřejným zájmem pouze k účelům sídlištní zeleně,  
veřejného parkoviště a chodníků, neužívat je ke komerčním  účelům ani je k takovým  

             účelům pronajímat, a to vše po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva. 
         2. Statutární město Přerov  se dále zavazuje nemovitosti – částí pozemku p.č. 5098/2,  
             ost.plocha, označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha o výměře  
             2.416 m2, p.č. 5098/4, ost. plocha o výměře 48 m2 a částí pozemku p.č. 3805, ost plocha,  
             označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m2, p.č.  
             3805/5, ost. plocha o výměře 99 m2, vše v katastrálním území  Přerov po dobu 10 let od  
             nabytí vlastnického práva nezcizit ve prospěch jiné osoby. 
         3. Za porušení kteréhokoliv ze závazků, a to i ke každé jednotlivé parcele, uvedených v odst. 1   
             je statutární město Přerov povinno převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce  
             částku 10.000,-Kč, a to do 15 dnů poté, kdy bude převodcem k úhradě vyzván. Smluvní  
             strany se výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a  
             převodce je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazku i kumulativně  
             při porušení několika závazků najednou.   
         4. Za porušení závazku uvedeného v odst. 2, nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou  

dobu, je statutární město Přerov povinno převést do státního rozpočtu prostřednictvím  
převodce částku odpovídající  dvojnásobku ceny nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku,                      
v místě a čase obvyklé, v době porušení závazku.. Bude-li takto stanovená částka nižší než je  
dvojnásobek ceny nemovitost, u níž došlo k porušení závazku, zjištěné podle cenového  
předpisu platného a účinného v době bezúplatného převodu, odvede do státního rozpočtu  
prostřednictvím převodce částku odpovídající dvojnásobku ceny zjištěné podle cenového  
předpisu platného a účinného v době bezúplatného převodu. Zaplacením této sankce závazek  
dle odst. 2 zaniká.  

         5. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku  
             případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí statutární město Přerov  i tyto  
             náklady.“ 
         6. Úhradu dle odst. 4 a 5 provede statutární město Přerov ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k  
             zaplacení převodcem písemně vyzváno. 
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         7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v odst. 1 kontrolovat, zda jsou     
             všechny omezující podmínky ze strany statutárního města Přerova  plněny a   to je povinno k  
             tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

8. Statutární město Přerov je povinno vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty                       
stanovené v odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou              
ve veřejném zájmu, k jehož zachování se statutární město Přerov ve smlouvě  zavázalo. 

 
se nahrazuje textem: 
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - částí 
pozemku  p.č. 5098/2,  ost. plocha,  označené GP  č.  3265-63/2004  jako pozemky p.č. 5098/2, ost. 
plocha o výměře 2.416 m2, p.č. 5098/4, ost. plocha o výměře 48 m2 a částí pozemku p.č. 3805, ost 
plocha, označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m2, p.č. 
3805/5, ost. plocha o výměře 99 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00  Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví 
statutárního města Přerova za následujících podmínek: 
 
         1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti – části pozemku p.č. 5098/2, ost. plocha, označené GP  

č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha o výměře 2.416 m2, p.č. 5098/4, ost.  
plocha o výměře 48 m2 a částí pozemku p.č. 3805, ost plocha, označené GP č. 3265-63/2004  
jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m2, p.č. 3805/5, ost. plocha o výměře     
99 m2, vše v katastrálním území Přerov řádně pečovat, užívat je v souladu s veřejným zájmem  
pouze k účelům sídlištní zeleně, veřejného parkoviště a chodníků, neužívat je ke komerčním   
účelům ani je k takovým účelům pronajímat, a to vše po dobu nejméně 10 let od nabytí  
vlastnického práva. 

         2. V případě, že se  pro nabyvatele stanou  nemovitosti –  části pozemků p.č. 5098/2, ost.      
             plocha, označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha o výměře 2.416  
             m2, p.č. 5098/4, ost. plocha o výměře 48 m2 a částí pozemku p.č. 3805, ost plocha, označené  
             GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m2, p.č. 3805/5,  
             ost. plocha o výměře 99 m2, vše v katastrálním území Přerov před uplynutím této lhůty pro  
             výše uvedené účely nepotřebné a nevyužije je ani k možnému jinému druhu veřejné služby a  
             ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem,  
             které je nabyvatel povinen  plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím  
             převodce cenu, kterou nemovitosti měly ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu  
             nemovitosti dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do státního  
             rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostmi dle svého uvážení. 
         3. Za porušení kteréhokoliv ze závazků, a to i ke každé jednotlivé parcele, uvedené v odst.1, je  
             nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 10.000,-Kč,  
             a to do 15 dnů poté, kdy bude převodcem k úhradě vyzván. Smluvní strany se výslovně  
             dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a převodce je oprávněn  
             uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazku i kumulativně při porušení několika  
             závazků najednou. 
         4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku  
             případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.“ 
         5. Úhradu dle odst. 2 a 3 provede statutární město Přerov ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k  
             zaplacení převodcem písemně vyzván. 
         6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III.odst. 1 kontrolovat, zda  
             jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele  plněny a   nabyvatel je povinen k  
             tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
         7. Nabyvatel je povinen vždy k  31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku  
             III. odst. 1  předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve  
             veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal 
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II. 
č. 303/14/3/2008  ze 14. zasedání  Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28.4. 2008 tak, že 
 stávající text 
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - pozemků, 
p.č. 5307/242 ost. plocha o výměře 177 m2, p.č 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m2, p.č. 
5307/245 ost. plocha o výměře 500 m2, p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m2, p.č. 5307/250, 
ost. plocha o výměře 414 m2, p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m2, p.č. 5307/255 ost. plocha o 
výměře 101 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví statutárního 
města Přerova za následujících podmínek: 
 
         1. Statutární město Přerov se zavazuje o nemovitosti – pozemky p.č. 5307/242 ost. plocha o  

výměře 177 m2,  p.č. 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m2, p.č. 5307/245 ost. plocha o  
výměře 500 m2, p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m2, p.č. 5307/250, ost. plocha o  
výměře 414 m2, p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m2, p.č. 5307/255 ost. plocha o  
výměře 101 m2, vše v katastrálním území Přerov řádně pečovat, užívat je v souladu s  
veřejným zájmem pouze k účelům sídlištní zeleně, veřejného parkoviště a chodníků, neužívat               
je ke komerčním  účelům ani je k takovým účelům pronajímat, a to vše po dobu nejméně 10  
let od nabytí vlastnického práva. 

         2. Statutární město Přerov  se dále zavazuje nemovitosti – pozemky p.č. 5307/242 ost. plocha o  
             výměře 177 m2,  p.č. 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m2, p.č. 5307/245 ost. plocha o  
             výměře 500 m2, p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m2, p.č. 5307/250, ost. plocha o  
             výměře 414 m2, p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m2, p.č. 5307/255 ost. plocha o  
             výměře 101 m2, vše ostatní plochy v katastrálním území Přerov po dobu 10 let od nabytí  
             vlastnického práva nezcizit ve prospěch jiné osoby. 
         3. Za porušení kteréhokoliv ze závazků, a to i ke každé jednotlivé parcele, uvedených v odst. 1   
             je statutární město Přerov povinno převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce  
             částku 10.000,-Kč, a to do 15 dnů poté, kdy bude převodcem k úhradě vyzván. Smluvní  
             strany se výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a   
             převodce je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazku i kumulativně  
             při porušení několika závazků najednou. 
         4. Za porušení závazku uvedeného v odst. 2, nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou  

dobu, je statutární město Přerov povinno převést do státního rozpočtu prostřednictvím  
převodce částku odpovídající  dvojnásobku ceny nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku,              
v místě a čase obvyklé, v době porušení závazku.. Bude-li takto stanovená částka nižší než je  
dvojnásobek ceny nemovitost, u níž došlo k porušení závazku, zjištěné podle cenového  
předpisu platného a účinného v době bezúplatného převodu, odvede do státního rozpočtu  
prostřednictvím převodce částku odpovídající dvojnásobku ceny zjištěné podle cenového  
předpisu platného a účinného v době bezúplatného převodu. Zaplacením této sankce závazek  
dle odst. 2 zaniká.    

         5. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku  
             případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí statutární město Přerov  i tyto  
             náklady.“ 
         6. Úhradu dle odst. 4 a 5 provede statutární město Přerov ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k  
             zaplacení převodcem písemně vyzváno. 
         7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v odst. 1 kontrolovat, zda jsou  
             všechny omezující podmínky ze strany statutárního města Přerova  plněny a   to je povinno k  
             tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
         8. Statutární město Přerov je povinno vždy k  31.12. příslušného roku během celé lhůty  
             stanovené v odst. 1  předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které  
             jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se statutární město Přerov ve smlouvě  zavázalo. 
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se nahrazuje textem: 
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - pozemků, 
p.č. 5307/242 ost. plocha o výměře 177 m2, p.č 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m2, p.č. 
5307/245 ost. plocha o výměře 500 m2, p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m2, p.č. 5307/250, 
ost. plocha o výměře 414 m2, p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m2, p.č. 5307/255 ost. plocha o 
výměře 101 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví statutárního 
města Přerova za následujících podmínek: 
 
         1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti – pozemky p.č. 5307/242 ost. plocha o výměře 177 m2,               

p.č. 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m2, p.č. 5307/245 ost. plocha o výměře 500 m2,  
p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m2, p.č. 5307/250, ost. plocha o výměře 414 m2,  
p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m2, p.č. 5307/255 ost. plocha o výměře 101 m2, vše  
v katastrálním území Přerov řádně pečovat, užívat je v souladu s veřejným zájmem pouze k  
účelům sídlištní zeleně, veřejného parkoviště a chodníků, neužívat je ke komerčním  účelům  
ani je k takovým účelům pronajímat, a to vše po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického  
práva. 

         2. V případě, že se  pro nabyvatele stanou  nemovitosti –  pozemky p.č. 5307/242 ost. plocha o  
             výměře 177 m2,  p.č. 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m2, p.č. 5307/245 ost. plocha o  
             výměře 500 m2, p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m2, p.č. 5307/250, ost. plocha o  
             výměře 414 m2, p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m2, p.č. 5307/255 ost. plocha o  
             výměře 101 m2, vše v katastrálním území Přerov před uplynutím této lhůty pro výše uvedené  
             účely nepotřebné a nevyužije je ani k možnému jinému druhu veřejné služby a ani k jiné  
             činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které  je  
             nabyvatel povinen  plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím    
             převodce   cenu,  kterou  nemovitosti   měly   ke   dni  uzavření smlouvy o bezúplatném  
             převodu nemovitosti dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do  
             státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostmi dle svého uvážení. 
         3. Za porušení kteréhokoliv ze závazků, a to i ke každé jednotlivé parcele, uvedené v odst.1, je  
             nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 10.000,-Kč,  
             a to do 15 dnů poté, kdy bude převodcem k úhradě vyzván. Smluvní strany se výslovně  
             dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a převodce je oprávněn  
             uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazku i kumulativně při porušení několika  
             závazků najednou. 
         4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku  
             případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.“ 
         5. Úhradu dle odst. 2 a 3 provede statutární město Přerov ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k  
             zaplacení převodcem písemně vyzván. 
         6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III.odst. 1 kontrolovat, zda  
             jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele  plněny a   nabyvatel je povinen k  
             tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
         7. Nabyvatel je povinen vždy k  31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku  
             III. odst. 1  předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve  
             veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. 

 

635/21/4/2009 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 700, p.č. 699, p.č 696, p.č. 628, vše v k.ú. Kozlovice            
u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova – částí  
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pozemků p.č. 700 orná půda o výměře cca 900 m2 , p.č 696 orná půda o výměře cca 1.900 m2, 
p.č. 628 trvalý travní porost o výměře cca 100 m2, vše  v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku 
vlastníků  těchto pozemků za cenu  v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým 
posudkem. 

 
 Na prodej výše uvedených  částí pozemků bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena  po dokončení stavby „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova IV Kozlovic, 
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. Náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu uhradí Olomoucký kraj. Náklady spojené s  
vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí  uhradí 
statutární město Přerov. 
 
2. neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku  p.č 699 orná půda o výměře cca 700 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku 
vlastníka  tohoto pozemku za cenu 500,-Kč,-/m2. 

 
 

636/21/4/2009 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova -  
pozemku  p.č. 4170/6  a pozemku p.č. 4167/8 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení  č. 543/19/3/2008                       
z 19. zasedání Zastupitelstva  města Přerova a to tak, že 
 
 stávající text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  bezúplatný převod  pozemku  p.č. 4170/6 
ostatní plocha o výměře 1272 m2    a  pozemku pč. 4167/8 ostatní plocha  o výměře 3747 m2 v k.ú. 
Přerov, z vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ. 69797111   do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 
se nahrazuje textem: 
 
Zastupitelstvo města Přerova  po projednání  schvaluje bezúplatný převod části pozemku  p.č. 4170/6 
ostatní plocha o výměře cca 1260 m2  a  pozemku p.č. 4167/8 ostatní plocha  o výměře 3747 m2 v k.ú. 
Přerov, z vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ. 69797111   do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 
1.Nabyvatel se zavazuje  o nemovitost  pozemkovou parcelu č. 4170/6 ostatní plocha a pozemek p.č. 
4167/8 ostatní plocha  v katastrálním území Přerov řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům veřejné 
zeleně, nevyužívat ji  ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani ji k takovým účelům 
pronajímat, vše po dobu 10-ti let ode dne nabytí vlastnického práva k této nemovitosti. 
2.V případě, že se pro nabyvatele  stane nemovitost  pozemková parcela č. 4170/6 ostatní plocha  a 
parcela 4167/8 ostatní plocha v katastrálním území Přerov před uplynutím  této lhůty  pro výše 
uvedený  účel nepotřebná a nevyužije ji ani k možnému jinému  druhu veřejné služby a ani k jiné 
činnosti, která je dle zvláštních zákonů  veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je nabyvatel  
povinen plnit, pak  nabyvatel uhradí  do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou 
nemovitost měla ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu  nemovitosti dle tehdy platného 
cenového předpisu  ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s 
nemovitostí dle svého uvážení. 
3. Bude-li zjištění sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými 
účelně vynaloženými  náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit tyto náklady. 
4. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení  převodcem písemně vyzván. 
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5. Převodce je oprávněn  kdykoliv během lhůty stanovené  v odst. 1  tohoto článku kontrolovat, zda 
jsou všechny  omezující podmínky ze strany  nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu 
převodci poskytnout odpovídající součinnost.   

 

637/21/4/2009 Převod  nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 5486 ve ZE-GP v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 5486 ve 
zjednodušené evidenci – původ grafický příděl  o výměře cca 1000 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví 
Pozemkového fondu ČR se sídlem Praha 3, Husineckého 11a, IČ: 45797072 do vlastnictví 
Statutárního města Přerova. 

 

638/21/4/2009 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
pozemek p.č. 2580/5 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 2580/5 v k.ú. 
Přerov z vlastnictví České republiky (správu majetku vykonává Pozemkový fond České republiky, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 45797072) do vlastnictví statutárního města 
Přerova. 

 

639/21/4/2009 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 456/3 v k.ú. Lověšice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod  části  pozemku  p.č. 456/3 
ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova,  z vlastnictví  Olomouckého kraje, 
správu nemovitostí vykonává Správa silnic Olomouckého kraje , příspěvková organizace, se sídlem 
Olomouc, Lipenská 120, IČ. 60609460, do vlastnictví  statutárního  města  Přerov. Nejprve bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací, kterou se budoucí dárce  a budoucí obdarovaný 
zavazuje  uzavřít darovací smlouvu nejpozději  do  jednoho roku od vydání  kolaudačního souhlasu na 
převod  části pozemku p.č. 456/3 v k.ú.Lověšice u Přerova.                                                                                                          
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek  k návrhu 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti. 

 
640/21/4/2009 1. Vyjmutí nemovitého majetku ze správy příspěvkové organizace 

Služby města  Přerova, Přerov  I-Město, Kratochvílova 30,           
IČ: 45180512 
2. Předání nemovitého majetku k hospodaření Zařízení školního 
stravování Přerov, Přerov I-M ěsto, Kratochvílova 30,                   
IČ: 49558277 Přerov 

 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 

1. schvaluje vyjmutí  nemovitého majetku – část budovy č.p. 359 na pozemku p.č. 40/6 v k.ú. 
Přerov (objekt jídelny DIDA) ze  správy příspěvkové organizace    Služby   města Přerova,  se 
sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30,  IČ: 45180512, dle přílohy č. 1. 
 

2. schvaluje předání  nemovitého majetku – část budovy č.p. 359 na pozemku p.č. 40/6 v k.ú. 
Přerov (objekt jídelny DIDA) k hospodaření Zařízení školního stravování Přerov,  se sídlem 
Přerov I-Město, Kratochvílova 30,  IČ: 49558277, dle přílohy č. 1. 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
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641/21/4/2009 Dohoda o splátkách pohledávek statutárního města Přerova                
za Martinou Mazurovou, IČ 65915674, s místem podnikání Přerov, 
Budovatelů 173/7 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerov jako 
věřitelem a Martinou Mazurovou, IČ 65915674, s místem podnikání Přerov, Budovatelů 173/7, jako 
dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za Martinou Mazurovou se lhůtou 
splatnosti 24 měsíců ode dne uzavření dohody, a to pohledávky ve výši 76.650,-Kč za dlužné nájemné 
dle nájemní smlouvy, kterou dne 30.4.2008 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a 
Martina Mazurová jako nájemce na nájem části nebytových prostor o výměře 87,60 m2 v budově 
č.p.968, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č.1255 v k.ú.Přerov (objekt 
bývalé Mateřské školy v Přerově, Komenského 25), pohledávky ve výši 1.238,-Kč za vodné a stočné 
za období od 9.4.2008 do 2.7.2008 dle faktury č.KOF000091 ze dne 24.7.2008, pohledávky ve výši 
206,10 Kč za vyúčtování srážkové vody za období od 1.7.2008 do 30.9.2008 dle faktury 
č.KOF000098 ze dne 20.8.2008 a pohledávky ve výši 76,-Kč za vyúčtování srážkové vody za období 
od 1.1.2009 do 31.1.2009 dle faktury č.KOF000036 ze dne 17.2.2009, vše včetně úroků z prodlení. 
Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále 
dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některé ze splátek nebude 
uhrazena včas a o tom, že dlužník bude ve splátkách plnit rovněž úroky z prodlení jako příslušenství 
výše uvedených pohledávek. 

 

642/21/4/2009 Poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci domu Velké 
Novosady č.p. 554 na pozemku p.č. 591 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu části svého usnesení č. 547/19/3/2008 
kdy text : 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Přerov jako dárcem a níže uvedenými obdarovanými: 
 
1. K. D. Ing. , o darování částky 607,-Kč 
2. K. M. , o darování částky 607,-Kč. 
3. K.J., o darování částky 438,-Kč. 
4. K.M., o darování částky 438,-Kč. 
5. PhDr. N. I., o darování částky 1.244,-Kč.  
6. P.M. , o darování částky 865,-Kč. 
7. R. H., o darování částky 1.193,-Kč. 
8. Š.O., o darování částky 865,-Kč. 
9. Stavební bytové družstvo Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov o darování 

částky 43.743,-Kč. 
 
Účelem daru je poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 50.000,- Kč jako částečné zpětné 
úhrady nákladů vynaložených na rekonstrukci domu (Velké Novosady 10,12,14) - objekt bydlení č.p. 
554 na pozemku p.č. 591, příslušný k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov. 
 
se nahrazuje textem: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Přerov jako dárcem a níže uvedenými obdarovanými: 
 
1. R. M. , o darování částky 1214,-Kč. 
2. K. J. ,  o darování částky 438,-Kč. 
3. K.M., o darování částky 438,-Kč. 



 13

4. PhDr. N. I., o darování částky 1.244,-Kč.  
5. P. M. , o darování částky 865,-Kč. 
6. R. H., o darování částky 1.193,-Kč. 
7. Š. O., o darování částky 865,-Kč. 
8. Stavební bytové družstvo Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov o darování 

částky 43.743,-Kč. 
 
Účelem daru je poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 50.000,- Kč jako částečné zpětné 
úhrady nákladů vynaložených na rekonstrukci domu (Velké Novosady 10,12,14) - objekt bydlení č.p. 
554 na pozemku p.č. 591, příslušný k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov. 
 
ostatní části usnesení se nemění. 

 

643/21/4/2009 Dohoda mezi statutárním městem Přerov a obcí Troubky o změně 
hranic obcí podle ust. § 26 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o změně hranic obcí podle ust. 
§ 26 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním 
městem Přerov a obcí Troubky, IČ 00302104, se sídlem Troubky, Dědina 286/29, na jejímž základě 
bude provedena změna hranic obcí a s nimi související změna hranic katastrálních území Přerov, 
Troubky nad Bečvou a Henčlov tak, že do k.ú.Přerov budou převedeny pozemky z k.ú.Troubky nad 
Bečvou o celkové výměře 61.735 m2 a do k.ú.Troubky nad Bečvou budou převedeny pozemky z 
k.ú.Henčlov o celkové výměře 97.670 m2. Pozemky, které budou předmětem dohody o změně hranic 
obcí, jsou uvedeny v důvodové zprávě. 

 

644/2/21/4/2009 Úprava vnitřního předpisu č. 25/2007 – „Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 721994 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravu vnitřního předpisu č. 25/2007 – „Zásady 
realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 721994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ 
následovně: 
 
1. V článku XI  Prodej a cena spoluvlastnického podílu k pozemku, odstavec 2.) a odstavec 3.) se 
původní znění: 
 
„2.) Cena za spoluvlastnický podíl k pozemku činí 100% ceny stanovené znaleckým posudkem.  
3.) Znaleckým posudkem pro stanovení ceny pozemku (k bytové jednotce u níž je stanovena cena 
dle článku VII, odst. 1 - 6) se rozumí cena administrativní, určená dle aktuálně platných  oceňovacích 
předpisů.  
Znaleckým posudkem pro stanovení ceny pozemku (k bytové jednotce u níž je stanovena cena dle 
článku VII, odst. 7 - 9) se rozumí cena v místě a čase obvyklá, určená dle aktuálně platných  
oceňovacích předpisů.“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„2.) Cena za spoluvlastnický podíl k pozemku (příslušnému k bytové jednotce u níž je stanovena 
cena dle článku VII, odst. 1 - 6) činí 30% ceny stanovené znaleckým posudkem v administrativních 
cenách, určených dle oceňovacích předpisů, platných od 1.2.2008 do 31.12.2008. 
3.) Cena za spoluvlastnický podíl k pozemku (příslušném k bytové jednotce u níž je stanovena 
cena dle článku VII, odst. 7 - 9) činí 100% ceny stanovené znaleckým posudkem v cenách v místě a 
čase obvyklých, určených dle aktuálně platných oceňovacích předpisů.“ 



 14

2.  V článku VII  Cena jednotky, odstavec 10.), se původní znění: 
 
„10.) Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky dle odstavce 1 – 6 tohoto článku se rozumí 
administrativní cena, určená dle aktuálně platných oceňovacích předpisů. 
Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky dle odstavce 7 – 9 tohoto článku se rozumí cena v 
místě a čase obvyklá, určená dle aktuálně platných oceňovacích předpisů.“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„10.) Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky dle odstavce 1 – 6 tohoto článku se rozumí 
administrativní cena, určená dle oceňovacích předpisů, platných od 1.2.2008 do 31.12.2008. 
Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky dle odstavce 7 – 9 tohoto článku se rozumí cena v 
místě a čase obvyklá, určená dle aktuálně platných oceňovacích předpisů.“ 
 
 
3.  V článku XIII  Ustanovení společná a závěrečná, odstavec 5.), se původní znění: 
 
„5.) Zastupitelstvo města Přerova na svém 16. zasedání dne 16. a 23.6.2008 po projednání 
schválilo usnesením č. 375/16/4/2008 následující úpravy: 
 5.1)  Byty, které se neprodají stávajícím nájemníkům, se nebudou prodávat třetí osobě. 
 5.2) Cena jednotek bude stanovena jako administrativní, určena znaleckým posudkem dle 
oceňovacích předpisů platných v 1. roce zahájení řízení. 
V souladu s výše uvedenými změnami se tímto stávají neúčinnými všechna ustanovení tohoto 
předpisu, které se týkají prodeje třetím osobám v případech, kdy stávající nájemník neuplatní své 
předkupní právo k užívané bytové jednotce.“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„5.) Zastupitelstvo města Přerova na svém 16. zasedání dne 16. a 23.6.2008 po projednání 
schválilo usnesením č. 375/16/4/2008 následující úpravou: 
Byty, které se neprodají stávajícím nájemníkům, se nebudou prodávat třetí osobě. 
V souladu s výše uvedenou změnou se tímto stávají neúčinnými všechna ustanovení tohoto předpisu, 
které se týkají prodeje třetím osobám v případech, kdy stávající nájemník neuplatní své předkupní 
právo k užívané bytové jednotce.“ 
 
 
4.  V článku IX  Přirážky k ceně jednotky pro stávající nájemce, se původní znění: 
 
„K ceně jednotky stanovené způsobem dle článku V těchto Zásad bude připočítán alikvotní podíl (tj. 
podíl odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu dle prohlášení 
vlastníka) ze všech nákladů nad 50 000 Kč vč. DPH v jednotlivých případech, vynaložených na 
opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace domu za období od roku 2003 vč. do doby schválení 
prodeje bytů v příslušném domě Zastupitelstvem města Přerova.“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„K ceně jednotky stanovené způsobem dle článku VII těchto Zásad bude připočítán alikvotní podíl (tj. 
podíl odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu dle prohlášení 
vlastníka) ze všech nákladů nad 50 000 Kč vč. DPH v jednotlivých případech, vynaložených na 
opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace domu za období od roku 2003 vč. do doby schválení 
prodeje bytů v příslušném domě Zastupitelstvem města Přerova.“ 
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5.   V článku II Pravidla prodeje jednotek stávajícím nájemcům, odstavce 2.), 3.), 11.) a 12.) se 
původní znění: 
 
„2.)  Podmínkou pro zahájení následných kroků vedoucích k realizaci převodu jednotek v domech 
je kladné vyjádření nájemců nejméně 80 % jednotek určených k prodeji v domě splňujících podmínku 
bezdlužnosti dle odstavce 4 tohoto článku.  
3.)   Požádá-li písemně o převod jednotek nájemci nejméně 70 % jednotek určených k prodeji v 
domě splňujících podmínku bezdlužnosti dle odstavce 4 tohoto článku, budou následné kroky vedoucí 
k realizaci převodu jednotek v domech realizovány pouze po souhlasném projednání v zastupitelstvu 
města.  
11.)  Nebudou-li ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl nájemcům doručen návrh na uzavření smluv o 
převodu jednotek, uzavřeny smlouvy k min. 80 % jednotkám určeným k prodeji v domě splňujících 
podmínku bezdlužnosti dle odstavce 4 tohoto článku, popř. nebude-li ve lhůtách dohodnutých ve 
smlouvách o převodu jednotek uhrazena kupní cena u min. 80 % jednotek určených k prodeji v domě, 
vyhrazuje si statutární město Přerov právo od smluv o převodu jednotek odstoupit.  
12.) Smlouvy o převodu jednotek budou podány ke katastrálnímu úřadu k zahájení vkladového řízení 
hromadně, po podpisu smluv a zaplacení kupních cen nájemci min. 80 % jednotek určených k prodeji 
v domě.“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„2.)  Podmínkou pro zahájení následných kroků vedoucích k realizaci převodu jednotek v domech 
je kladné vyjádření nájemců nejméně 70 % jednotek určených k prodeji v domě splňujících podmínku 
bezdlužnosti dle odstavce 4 tohoto článku.  
3.)   Požádá-li písemně o převod jednotek nájemci nejméně 60 % jednotek určených k prodeji v 
domě splňujících podmínku bezdlužnosti dle odstavce 4 tohoto článku, budou následné kroky vedoucí 
k realizaci převodu jednotek v domech realizovány pouze po souhlasném projednání v zastupitelstvu 
města.  
11.)  Nebudou-li ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl nájemcům doručen návrh na uzavření smluv o 
převodu jednotek, uzavřeny smlouvy k min. 70 % jednotkám určeným k prodeji v domě splňujících 
podmínku bezdlužnosti dle odstavce 4 tohoto článku, popř. nebude-li ve lhůtách dohodnutých ve 
smlouvách o převodu jednotek uhrazena kupní cena u min. 70 % jednotek určených k prodeji v domě, 
vyhrazuje si statutární město Přerov právo od smluv o převodu jednotek odstoupit.  
12.) Smlouvy o převodu jednotek budou podány ke katastrálnímu úřadu k zahájení vkladového řízení 
hromadně, po podpisu smluv a zaplacení kupních cen nájemci min. 70 % jednotek určených k prodeji 
v domě.“ 
 
6. V článku VII Cena jednotky, odstavec 1.), se původní znění: 
 
"1) Cena jednotky pro stávající nájemce, bude-li nabídka přijata ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy byl 
nájemci zaslán návrh smlouvy o převodu jednotky (tj. dojde v uvedené lhůtě k podpisu smlouvy o 
převodu jednotky nájemcem), činí 38% ceny stanovené znaleckým posudkem." 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
"1) Cena jednotky pro stávající nájemce, bude-li nabídka přijata ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy byl 
nájemci zaslán návrh smlouvy o převodu jednotky (tj. dojde v uvedené lhůtě k podpisu smlouvy o 
převodu jednotky nájemcem), činí 30% ceny stanovené znaleckým posudkem." 

 

645/21/4/2009 Předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizace 
Sociální služby města Přerova a bezúplatný převod movitého majetku 
do vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje předání   nemovitého   majetku   dle   přílohy č. 1 (areál   Domova  seniorů, 

Kabelíkova  14a,  Přerov I  –  Město)  včetně  jeho součástí  a  příslušenství v celkové výši 
182.367.452,23 Kč  k hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby   města Přerova,  se 
sídlem  Přerov I –Město, U Žebračky 18a, 750 023  Přerov, IČ: 49558854. 

 
2. schvaluje bezúplatný převod movitého majetku, který se nachází v areálu Domova seniorů, 

Kabelíkova 14a, Přerov I – Město, specifikovaný v příloze č. 2 v celkové výši 12.609.461,65 
Kč, do vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, se sídlem  Přerov I –
Město, U Žebračky 18a, 750 023  Přerov, IČ: 49558854. 

 

646/21/4/2009 Zřizovací listina příspěvkové organizace Kulturní a informační služby 
města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje novou zřizovací listinu příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ: 
45180512, včetně přílohy č. 1 ke zřizovací listině - soupisu nemovitého majetku předávaného k 
hospodaření příspěvkové organizaci. 

 

647/21/5/2009 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2008 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  
 
a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2008, včetně příloh a 

Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Přerova 
za rok 2008 a souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2008, a to 
bez výhrad, 

b) rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k datu 
31. 12. 2008 statutární město Přerov, dle návrhů uvedených v tomto materiálu, v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, s výjimkou Služeb města Přerova a Domovní správy města Přerova, 

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje, 
d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31. 12. 2008, 
 
2. bere na vědomí  
 
a) rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31. 12. 2008 dle přílohy č. 15, 
b) informaci o hospodaření společností BIOPLYN s. r. o. "v likvidaci" a Přerovská rozvojová, 

s. r. o. dle přílohy č. 16. 
 

648/21/6/2009 Uzavření smlouvy o zániku zástavního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zániku zástavního práva 
mezi statutárním městem Přerov a Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 2651, 2652 Dvořákova 
65, 67 v Přerově, kterou po dohodě smluvních stran zaniká zástavní právo k bytové jednotce č. 
2652/19 v objektu bydlení čp. 2651, 2652, příslušnému k části obce Přerov I – Město, na parcele p.č. 
2644/4, zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 652/26945 na 
společných částech uvedeného objektu bydlení a včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 
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652/26945 na pozemku p.č.2644/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 670 m2, ve vlastnictví H. 
V.,  vše v katastrálním území Přerov, zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 11467, 6385. 

 

649/21/6/2009 Rozdělení finančních prostředků FMB 

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 

1. I. a  M. H.  3-vým.oken,dveří 100 000 Ručitel: 
B.V. 

2. M.  a  Ing. K. 
H. 

 1-oprava střechy 230 000 Zástavou 
nemovitostí 

3. D.  a  C. 
P. 

 3-vým.oken,dveří  110 000 Zástavou  
nemovitostí 

4. M. H.  2-zřízení 
plyn.topení 
3-výměna oken 
12-vým.rozv.tepla 
13-vým.rozv.vody 

330 000 Zástavou 
nemovitostí 

5. B.V.  3-výměna oken 100 000 Ručitel: 
Y. P. 

6. R.  a  A.Š.  3-výměna dveří 
8-oprava koup.,WC 

105 000 Zástavou 
nemovitostí 

7. J.  a   M.D.  8-oprava koup.,WC 40 000 Ručitel: 
J. V. 

8. Z.  a  A.V.  10-vybudování bytu 355 000 Zástavou 
nemovitostí 

9. Ing. M. K.  3-výměna oken 100 000 Ručitel: 
A.Š. 

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

100 000 Ručitel: 
J.N. 

11. Společenství 
vlastníků b.j. 

 1-oprava střechy 220 000 ručitelské 
závazky 
vlastníků b.j.*) 

12. J. a   B.V.**)  1-oprava střechy 
3-vým.oken,zasklív. 
7-zateplení 
9-vým.klemp.prvků 
17-oprava balkonu 
24-oprava výtahu 

200 000 Zástavou  
nemovitostí 
(byt) 

13. PhDr. M.V.  7-zateplení 100 000 Ručitel: 
L. D. 

14. Ing. K. a .M.V.  7-zateplení 60 000 Ručitel: 
P.V. 

15. M.P.  4-výměna podlah 
8-oprava koupelny 

100 000 Ručitel: 
J.N. 

16. M.  a  Ing. Š.Š.  1-oprava střechy 100 000 Ručitel: 
Ing. I.Ž. 
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17. K.   a   L.Č.  3-vým.oken,dveří 
12-opr.rozv.tepla 
13-opr.rozv.vody 

100 000 Ručitel: 
J.S. 

 CELKEM    2 450 000  
*) I.B., K.F., Mgr.P.H., E.H., A.H.,  
      V.H.,    R.H.,     Z.M.,     Mgr.J.M.,     J.S.,    V.T. 
 
**) půjčka bude poskytnuta za podmínky doložení stavebního povolení a ohlášení stavby 
 
2. schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 

bytového fondu poskytnutí finančních prostředků z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu na opravy a modernizace bytového fondu ve vlastnictví statutárního města 
Přerova takto: 

 
-  účelový příspěvek na provoz Domovní správy města Přerova na opravy a udržování  domů    
              uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu v celkové výši Kč 5 750 000,00,  
 
-  zařazení investičních akcí na modernizace domů uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu  
              v celkové výši Kč 5 270 000,00, 
 
a souhlasí, že mezi jednotlivými akcemi může docházet k převodům, a to za podmínky dodržení 
celkové maximální výše na opravy a udržování Kč 5 750 000,00 a na investice Kč 5 270 000,00, 
 
3. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 3 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 4. 

 

650/21/6/2009 Rozpočtové opatření – finanční vypořádání roku 2008 

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

 

651/21/6/2009 Rozpočtové opatření č. 4 

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

 

652/21/6/2009 Rozpočtové opatření č. 4 - investiční akce 

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

653/21/6/2009 Rozpočtové opatření č. 5 

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

 

654/21/6/2009 Rozpočtové opatření č. 5 - investiční akce 

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

655/21/6/2009 Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace společnosti                      
Teplo Přerov a. s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Přerov a společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, 
na provoz a rekonstrukci sportovních zařízení v majetku města tvořících sportovní areály – 
koupaliště Penčice v k.ú. Penčičky a plavecký areál Přerov a zimní stadion Přerov v k.ú. 
Přerov, ve znění dodatku č. 1. Dodatkem č. 2 se mění čl. I odst. 2 smlouvy o poskytnutí dotace 
tak, že se text:  

 
„P ředávající se zavazuje poskytnout příjemci dotace na kalendářní roky 2009, 2010  
a na období leden až duben 2011. Výše dotace bude každý rok upravena následovně: roční dotace 
předcházejícího roku x aritmetický roční průměr indexu růstu spotřebitelských cen (inflace) 
publikovaný ČSÚ.“, 
 
nahrazuje textem: 
 
„P ředávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za kalendářní roky 2009, 2010 
 a na období leden až duben 2011. Výše dotace bude každý rok upravena následovně: 
 
 - v roce 2009 roční dotace předcházejícího roku (vypočtená z poměrné části dotace na květen až 
prosinec 2008) x průměrná meziroční míra inflace v roce 2008 tj. 6,3 %, 
 
 - v roce 2010 roční dotace předcházejícího roku x míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřující procentní změnu průměrné cenové hladiny za 
posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců, kdy za 12 měsíční období se považuje 
období od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009 
 
- v roce 2011 dotace za leden až duben ve výši 4/12 předcházejícího roku x míra inflace vyjádřená 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřující procentní změnu průměrné 
cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců, kdy za 12 měsíční 
období se považuje období od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010.“ 
 
2.  schvaluje následující úpravu rozpočtu  
 
Výdajová část rozpočtu 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

3639  Komunální služby a územní 
rozvoj j. n. (komunální služby) 

91 088,00 - 933,00 90 155,00 

3412 11  Sportovní zařízení v majetku 
obce (Teplo Přerov a. s.) 

27 388,00 + 933,00 28 321,00 

 
 

656/21/6/2009 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku a spoluúčast města Přerova 
na pořádání festivalu Jeden svět 2009  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, 
750 11  Přerov, IČ 00842966  na realizaci projektu Jeden svět 2009, 

 
2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
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Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409  Ostatní činnosti j. n. 
(rada, zastupitelstvo) 

50,0 - 15,0 35,0 

3313 1 Filmová tvorba, distribuce, kina a 
shromažďování audiovizuálních 
archiválií 

0,0 + 15,0 15,0 

 
 

657/21/6/2009 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2009 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace mezi statutárním městem Přerov a VOJENSKÝM SDRUŽENÍM 
REHABILITOVANÝCH, K řižíkova 20, 180 00 Praha, IČ: 49279319 na činnost Územní rady 
VOJENSKÉHO SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH Přerov, 

 
2. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2009 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a Moravskoslezským svazem Vojenských táborů 
nucených prací Pomocné technické prapory o.s., Hybešova 71, 602 00  Brno, IČ: 00546011 na 
činnost Územní organizace Vojenských táborů nucených prací Pomocné prapory Přerov, 

 
3. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2009 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a Konfederací politických vězňů České republiky, 
Škrétova 6, 120 00 Praha 2, IČ: 00417581 na činnost Okresní pobočky č. 51 Konfederace 
politických vězňů České republiky. 

 
4. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409  Ostatní činnosti j. n. 
(rada, zastupitelstvo) 

30,0 * - 15,0 15,0 

3429 1 Ostatní zájmová činnost 
a rekreace 

0,0 + 15,0 15,0 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

 

658/21/6/2009 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - folklórní soubor Trávní ček 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje 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 následující úpravy rozpočtu:  
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Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409  Ostatní činnosti j. n. 
(rada, zastupitelstvo) 

15,0 * - 3,0 12,0 

3421 1 Využití volného času dětí 
a mládeže 

0,0 + 3,0 3,0 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

 

659/21/6/2009 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Věra Lakomá, taneční 
škola HIT 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2009 ve výši 10.000,-- Kč a uzavření smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Věra Lakomá - agentura 
HIT, Přerov, Seifertova 437/12, IČ 65144465, na úhradu nákladů spojených s účastí žáků 
taneční školy HIT  na Mistrovství ČR ve sportovním tanci, které se koná dne 2.5.2009 v Praze. 

 
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) 

12,0 * - 10,0 2,0 

3429 1 Ostatní zájmová činnost 
a rekreace 

15,0 * + 10,0 25,0 

 * počáteční stavy navazují na jiné předlohy 
 

 

660/21/6/2009 Žádost o poskytnutí dotace - výstava Křižovatka tří moří 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Plavba a vodní cesty, o.p.s., se sídlem Na 
Pankráci 1148/57, 140 00  Praha 4 - Nusle, IČ: 26433133, na částečnou úhradu nákladů 
souvisejících s realizací výstavy Křižovatka tří moří v přerovském MIC, 

 
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) 

35,0 * - 5,0 30,0 

3319 1 Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 5,0 5,0 
 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
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661/21/6/2009 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení ve 
výši 316 488,00 Kč za pozdní  platby nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 13, 
nacházejícím se v ulici Trávník 1306/15 v Přerově, za bývalými manžely P. P., a  H. P. Pohledávka 
statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 158 244,00 Kč a 
pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby záloh na služby 
činí 158 244,00 Kč.  

 

662/21/7/2009 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši max. 22.241,50 Kč manželům L. K.,  a  T. K.,  na vybudování 
domovní čistírny odpadních vod pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 222/2 v k.ú. 
Dluhonice, v ul. Školní. 

 

663/21/7/2009 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo ve věci 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. 

 

664/21/7/2009 Memorandum - Společně pro rozvoj okolí žst. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření memoranda k spolupráci v letech 2009 
- 2013, Společně pro rozvoj okolí žst. Přerov mezi statutárním městem Přerovem, Českými drahami, 
a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, IČ: 70994226, Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizací, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234 a DPOV a.s., Husova 635/1b, 
Přerov, IČ: 27786331. Memorandum bude uzavřeno k společnému postupu na podporu rozvoje 
dopravní a podnikatelské infrastruktury při vzniku přestupního terminálu mezi autobusovým a 
vlakovým nádražím, doplněného občanskou vybaveností a při vzniku záchytného parkoviště a jeho 
napojení a na podporu realizace silnice I/55 Přerov - průtah centrem. 

 

665/21/8/2009 Grantový program pro rok 2009 v oblasti sportu, sociální, kultury, 
zdravotnictví a volného času  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací v oblasti: 
 
a) „Sport“ 
 viz tabulky číslo 01 - 15 této důvodové zprávy v celkové výši 2 000 000,- Kč  
b) „Sociální“ 
 viz tabulky číslo 16 - 20 této důvodové zprávy v celkové výši    765 000,- Kč  
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c) „Kultura“ 
 viz tabulky číslo 21 - 28 této důvodové zprávy v celkové výši    520 000,- Kč  
 
d) „Zdravotnictví“ 
 viz tabulky číslo 29 - 31 této důvodové zprávy v celkové výši    435 000,- Kč  
 
e) „Volný čas“ 
 viz tabulky číslo 32 - 39 této důvodové zprávy v celkové výši    300 000,- Kč 
 
2. neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, sociální, 

kultury, zdravotnictví a volného času, viz tabulky číslo 01 - 39 této důvodové zprávy, kde je u 
žadatelů pod sloupcem „Navrženo v roce 2009“ uvedena nulová výše dotace 

 
3. schvaluje formu vyúčtování dotací v rámci Grantového programu pro rok 2009 dle přílohy 

důvodové zprávy. 
 

666/21/9/2009 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – zrušení 
místa poskytovaných školských služeb (Přerov, Bajákova 18) 

 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zařízení školního 

stravování Přerov, Kratochvílova 30, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
 
Dodatek se týká zrušení místa poskytovaných školských služeb v objektu Přerov, Bajákova 18 a 
zrušení výkonu činnosti zařízení školního stravování, typu školní jídelna – vývařovna, s účinností      
od 1. 7. 2009. 
 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku           

do správy, příloze č. 1 zřizovací listiny Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 
jehož předmětem je zúžení rozsahu a změna účetní hodnoty nemovitého majetku ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, který je předán jmenované organizaci k hospodaření po zrušení 
místa poskytovaných školských služeb v objektu Přerov, Bajákova 18 (viz příloha č. 2 
důvodové zprávy). 

 

667/21/9/2009 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – 
financování projektu „Školka pro všechny“ – změna usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění své usnesení č. 606/20/6/2009 bod 1 z 20. zasedání 
konaného dne 2. února 2009 a to tak, že:  
 
původní text:  
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 
 

− spolufinancování realizace projektu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, s názvem „Školka pro všechny“ z 
rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2009 do výše 1 731 956,92 Kč, 

 
− uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky do výše 9 814 422,51 Kč s termínem 

splatnosti do 30. 09. 2010 mezi statutárním městem Přerov jako věřitelem a příspěvkovou 
organizací Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 
47858281, jako dlužníkem na realizaci projektu s názvem „Školka pro všechny“, 
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− následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů 
 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočet 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6409 24 Ostatní činnostij.n. (rezerva) 15 303,1 - 11 546,5 3 756,6 
3113 6 Základní školy 34 093,0 + 1 732,0 

+ 9 814,5 
45 639,5 

 
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

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

34 093,0 + 11 546,5 45 639,5 

 
pod podmínkou, že jmenovaná příspěvková organizace uzavře smlouvu o poskytnutí dotace z  
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt s  názvem „Školka 
pro všechny“. 
 
se mění na nový text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:   
 

− financování realizace projektu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov 
– Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, s názvem „Školka pro všechny“ z rozpočtu 
statutárního města Přerova v roce 2009 do výše 11 546 379,43 Kč vč. DPH, 

 
− v případě, že příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, 

Pod skalkou 11, IČ: 47858281, uzavře smlouvu o poskytnutí dotace z  Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt s názvem „Školka pro 
všechny“, vrátí finanční prostředky ve výši dotace statutárnímu městu Přerov nejpozději do 
30. 09. 2010. Předpokládaná výše dotace činí 9 814 422,51 Kč. 

 
− následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6409 24 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 15 303,1 - 11 546,5 3 756,6 
3113 6 Základní školy 34 093,0 + 11 546,5 45 639,5 

 
 
 
 
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 
 
Výdajová část v tis. Kč 
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ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6 Základní školy - příspěvky na provoz včetně 

dalších výdajů příspěvkovým organizacím 
zřízeným statutárním městem Přerov 

34 093,0 + 11 546,5 45 639,5 

 
 

668/21/9/2009 Mateřská škola Přerov, Máchova 14 – rozšíření místa poskytovaní 
předškolního vzdělávání a školských služeb (Přerov, Sokolská 26) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola 

Přerov, Máchova 14, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do 

správy, příloze č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Přerov, Máchova 14. Předmětem dodatku 
je rozšíření rozsahu a změna účetní hodnoty nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního 
města Přerova, který se předává s účinností od 1. 5. 2009 k hospodaření jmenované organizaci 
v souvislosti s rozšířením místa poskytovaní předškolního vzdělávání a školských služeb v 
objektu Přerov, Sokolská 26 (viz příloha č. 2 důvodové zprávy). 

 

669/21/9/2009 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 13.10.2008, č. 
usnesení 467/18/2/2008, bod. č. 3 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje zrušení  usnesení Zastupitelstva města Přerova 
ze dne 13.10.2008, č. usnesení 467/18/2/2008, bod č. 3. 

 
670/21/9/2009 Uzavření darovací smlouvy o darování movitých věcí mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a společností Nemocnice 
Olomouckého kraje, a.s.  jako obdarovaným 

 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Přerov jako dárcem a společností Nemocnice Olomouckého kraje a.s. se sídlem Jeremenkova 
1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ 26873346, jako obdarovaným o darování movitých věcí uvedených      
v důvodové zprávě. 

 
671/21/9/2009 Zajištění provozu pohotovostní lékárenské služby o sobotách 

odpoledne, nedělích a svátcích v rámci nemocniční lékárny 
Středomoravské nemocniční a.s., se sídlem Prostějov, Mathonova 
291/1, IČ:27797660-odštěpný závod Nemocnice Přerov 

 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 350 000,- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této výši mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a Středomoravskou nemocniční a.s., se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, 
IČ: 27797660 – odštěpný závod Nemocnice Přerov, Dvořákova 75, 751 52 Přerov,  jako příjemcem 
dotace, na provoz pohotovostní lékárenské služby o sobotách odpoledne, nedělích a svátcích. 
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672/21/9/2009 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  se  sídlem U Žebračky 18a, Přerov,     
IČ 49558854 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 objektu bydlení č.p. 
2481, příslušná k části obce Přerov I. – Město, na pozemku p.č. 5733/6  zastavěná plocha a nádvoří       
o výměře 1.140 m2 v  k.ú. Přerov, a to s účinností od 1. 5. 2009.     

 

673/21/10/2009 Návrh zástupce  statutárního města Přerova pro volbu členů 
představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje na základě ustanovení §84, odst. 2, písm. g) zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zástupce města Přerova MUDr. Michala 
Chromce do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Přerov I – 
Město, Šířava 781/21, IČ 47674521. 

 

674/21/10/2009 Zpráva likvidátora o průběhu likvidace společnosti BIOPLYN s.r.o.   
„v likvidaci“ a rozd ělení likvidačního zůstatku společnosti 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí Zprávu likvidátora o průběhu likvidace 
společnosti BIOPLYN s.r.o. „v likvidaci“ se sídlem Přerov, Na hrázi 17, PSČ 750 11,  IČ: 640 86 623 
a rozdělení likvidačního zůstatku společnosti. 

 

675/21/10/2009 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2008 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Přerov 
za rok 2008. 

 

676/21/10/2009 Obecně závazná vyhláška o regulaci místa a času, ve kterých mohou 
být na území města Přerova výherní hrací přístroje provozovány       
ve veřejně přístupných místech 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo: 
 
1. zrušit své usnesení z 2.2.2009 č. 603/20/4/2009 o vydání Obecně závazné vyhlášky č.1/2009  

o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. 
 
2. vydat Obecně závaznou vyhlášku č. .../2009 o regulaci místa a času, ve které mohou být na 

území města Přerova výherní hrací přístroje provozovány ve veřejně přístupných místech v 
předloženém znění. 

 

677/21/10/2009 Žádost společnosti Přerovská rozvojová o provedení dodatku               
ke smlouvě o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
společnosti Přerovská rozvojová s.r.o., týkající se převedení nevyčerpaných prostředků v roce 2008   
do roku 2009.  
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678/21/11/2009 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty a 
připomínkami vznesenými na 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

V Přerově dne 21. 4. 2009 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Lajtoch 
        primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jaroslav Čermák 
                      člen Rady města Přerova 

 


