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USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 2. 2. 2009 

 

581/20/1/2009 Zahájení, schválení programu 20. zasedání, volba ověřovatelů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 2. února 2009 
 
2. schvaluje Ing. Josefa Kulíška a Ing. Martu Valenčíkovou za ověřovatele 20. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

582/20/2/2009 1. Zpráva o provedené kontrole „Programu podpory výstavby 
technické infrastruktury“ na odboru rozvoje MMP 
2. Plán kontrol na I. pololetí roku 2009 

 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí Zápis o provedené kontrole „Programu podpory výstavby technické 

infrastruktury“ na odboru rozvoje MMP 
 
2. bere na vědomí Plán kontrol na I. pololetí roku 2009: 
 

a) Kontrola vybraných grantů – poskytnutých v roce 2008 
 b) Kontrola usnesení RMP za první pololetí roku 2008 

c) Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a Magistrátem města. 
 

583/20/2/2009 Změna v personálním obsazení Výboru pro dopravu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává s účinností od 3.2.2009 na vlastní žádost  z funkce člena a předsedy Výboru          

pro dopravu Mgr. Radovana Rašťáka, 
 
2.  zvolilo s účinností od 3.2.2009 jeho členem a předsedou Ing. arch. Vladimíra Petroše. 

 

584/20/2/2009 Osadní výbor Žeravice - návrh na zřízení a personální obsazení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání zřizuje pětičlenný osadní výbor v místní části Žeravice, 
volí jeho předsedkyní Ludmilu Landsmannovou, jeho členy Jana Černoška, Zdeňka Černého, Janu 
Dostálovou a Janu Ščepitovou, to vše s účinností od 3.2.2009.  

 

585/20/2/2009 Vytvoření dočasného výboru Zastupitelstva města Přerova za účelem 
přípravy Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu výherních 
hracích přístrojů na území města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo: 
 
1. zrušit své usnesení č. 506/18/7/2008 - Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě 

města Přerova připravit návrh OZV k omezení podnikatelského prostředí určeného pro provoz 
hazardních her v Přerově, které zastaví jejich nekontrolovaný rozvoj a vytvoří prostor              
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k postupnému odstranění některých negativních jevů spojených s provozem těchto zařízení 
jako celku, a to bez podstatného dopadu na příjmy města. K tomu využít model tzv. pozitivně 
vymezující OZV osvědčený ve velkých městech jako je Praha. 

 
2. schválit zřízení dočasného výboru Zastupitelstva města Přerova  za účelem přípravy Obecně 

závazné vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Přerova. 
 

586/20/2/2009 Informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

587/20/3/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova -   pozemku p.č. 5889/5 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova -  převod   
pozemku  p.č. 5889/5 orná půda  o výměře 44 m2  v k.ú. Přerov žadateli  (pan J.S.,) ke komerčním 
účelům. 

 

588/20/3/2009 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí  – haly a 
budovy v tenisovém areálu ve vlastnictví TJ Spartak Přerov za 
pozemky  a budovu v majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova směnu 
nemovitostí – budov ve vlastnictví TJ Spartak Přerov, se sídlem Přerov, Bezručova 4 – budovy bez 
č.p./č.ev. : na pozemku p.č. 2637/15, na pozemku p.č. 2637/16, na pozemku p.č. 2637/19, na pozemku 
p.č. 2656/2, na pozemku p.č. 2656/3, na pozemku p.č. 2657/8, na pozemku p.č. 2657/14, na pozemku 
p.č. 3345/12 vše v k.ú.Přerov za nemovitosti v majetku  statutárního města Přerova - p.č. 4293/4 
zast.pl. o výměře 186 m²,  budovu bez č.p./č.ev  na pozemku p.č. 4293/17, p.č. 4293/17 zast.pl.           
o výměře 1176 m², p.č. 4293/41 ost.pl. o výměře 5159 m², p.č. 4306/2 ost.pl. o výměře 1028 m²,      
p.č. 4306/3 zast.pl. o výměře 7 m², p.č. 4306/27 zast.pl. o výměře 421 m², p.č. 4306/33 ost.pl.              
o výměře 1411 m², p.č. 4306/34 zast.pl. o výměře 14 m², 4325/2 zast.pl. o výměře 627 m², p.č. 4743/2 
ost.pl. o výměře 11 m², p.č. 4753/2 ost.pl. o výměře 418 m², p.č. 4753/3 ost.pl. o výměře 6 m²,          
p.č. 4784/5 ost.pl. o výměře 420 m², p.č. 5010/2 zast.pl. o výměře 61 m², p.č. 5011 ost.pl. o výměře 
599 m², p.č. 6724/1 ost.pl. o výměře 41932 m² vše v k.ú. Přerov a pozemky p.č. 6724/4 ost.pl.             
o výměře 3337 m² a p.č. 6724/5 zast.pl. o výměře 14 m² ve výši spoluvlastnického podílu - k id. 7/8. 

 

589/20/3/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje 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) 
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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). 

 

590/20/3/2009 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova  
pozemků p.č. 152/5 , p.č. 152/7, p.č. 151 , p.č. 167/1,  p.č. 166  vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků dle geometrického 
plánu č. 546-101/2007 zhotovené   firmou Geokam Přerov s.r.o.,  pro obec Přerov, katastrální územní 
Kozlovice u Přerova  označené jako : 
 
• p.č.152/5 orná půda o výměře 946  m2 v  k.ú. Kozlovice u Přerova  z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví   Ing. M.H., za kupní cenu 662 200, Kč tj. 700,- Kč/m2. 
 
•  p.č.167/1 orná půda  o výměře 627 m2,  p.č. 166  zahrada o výměře 68 m2 v k.ú. Kozlovice     
u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  P.P., za kupní cenu 486 500, Kč tj. 
700,Kč/m2. 
 
• p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 m2 , p.č. 151 orná půda o výměře 36 m2 v k.ú. Kozlovice     
u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví   O.I., za kupní cenu 484 400,- Kč tj. 
700,-Kč/m2. 

 

591/20/3/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2696/1 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 schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky       
č. 2696/1 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 357.635,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 
5196/19 v k.ú. Přerov ve výši 365/21844 za cenu 9.956,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí         
za celkovou cenu 367.591,- 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 stávajícího 
nájemce, pana J.P., přičemž převod bude realizován    v termínu do 30.6.2009. 

 

592/20/3/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 582/1 v objektu bydlení č.p. 581, 582, 583, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4394/33      
v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky č. 582/1 v objektu bydlení č.p. 581, 

582, 583, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov 
(Seifertova 14, 16, 18) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení za sníženou cenu 636.725,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném 
pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov ve výši 719/29592 za cenu 13.275,- Kč, t.j. převod 
uvedených nemovitostí za celkovou cenu 650.000,- Kč, na základě žádosti o snížení 
nabídkové ceny, do vlastnictví stávajících nájemců, manželů R., přičemž převod bude 
realizován v termínu do 30.6.2009. 
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2. schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky č. 582/1 v objektu bydlení č.p. 581, 582, 

583, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4394/33 v k.ú. Přerov 
(Seifertova 14, 16, 18) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení za cenu 723.982,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 
4394/33 v k.ú. Přerov ve výši 719/29592 za cenu 13.275,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 737.257,- 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 stávajících nájemců, manželů R., přičemž převod bude realizován v termínu do 
30.6.2009. 

 

593/20/3/2009 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
budova objekt bydlení č.p. 12 na pozemku p.č. 365, příslušná k části 
obce Přerov I-M ěsto, pozemek p.č.365, budova objekt bydlení č.p.11 
na pozemku p.č. 366, příslušná k části obce Přerov I-M ěsto, pozemek 
p.č. 366 vše k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí skutečnosti ve věci realizace převodu 
nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - budova objektu bydlení č.p. 12                
na pozemku p.č. 365, příslušná k části obce Přerov I-Město, pozemek p.č.365 zast.pl. o výměře       
382 m² ve vlastnictví společnosti ALIMENTARE a.s.,IČ 60792817 se sídlem tř. gen. Janouška 
2854/2, Přerov, budova objekt bydlení č.p.11 na pozemku p.č. 366 zast.pl. o výměře 366 m², příslušná 
k části obce Přerov I-Město, pozemek p.č. 366 ve spoluvlastnictví Ing.V.S., k id.1/2 spoluvlastnického 
podílu a Ing P. a Ing. I.Z. , k id. 1/2 spoluvlastnického podílu ,vše k.ú. Přerov . 

 

594/20/3/2009  Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního  města 
Přerova-   pozemku p.č. 178 a p.č. 179/2  v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 178 zahrada     
o výměře 194 m2  a  pozemku p.č. 179/2  orná půda o výměře 273 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova,        
z vlastnictví  České republiky – Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 11a, Praha-Žižkov, 
IČ 45797072 do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

595/20/3/2009 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - 
dvou bezbariérových bytů na nároží ulic Čechova – Jaselská                 
v Přerově, nabídka firmy Estate s.r.o., Grafická 16, 150 00 Praha 5,   
IČ 276 08 484 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - dvou 

bytů (označených jako byt č 1B9  a byt 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. 
a nádvoří 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 společnost PCP Estate s.r.o., Grafická 16,150 00 
Praha 5, IČ 276 08 484, do vlastnictví statutárního města 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  společnost PCP Estate s.r.o., Grafická 16,150 
00 Praha 5, IČ 276 08 484, jako budoucím prodávajícím.  
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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. 

 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu 
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet    
po úpravě 

 
 8123 11 Dlouhodobé přijaté 

 půjčené prostředky 
 

220 419,0* + 3 700,0 224 119,0 

*počáteční stav navazuje na předlohu Rozpočtové opatření č. 2 - dodatek 
 
 
 Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ  rozpočet  rozpočtové 

opatření 
rozpočet    
po úpravě 

3612 23 Investiční akce (org. 500029 – Zakoupení 
dvou bezbariérových bytů) 

0,0 + 3 700,0 3 700,0 

 
 

596/20/3/2009 Převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
autobusové zastávky a dětského hřiště na Bayerově ulici v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod movitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova 
 
1. autobusová zastávka na ul. Bayerova na pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov (pořizovací cena 

304.719,- Kč) 
 
2. dětské hřiště na pozemku p.č. 2883/1 v k.ú.Přerov (pořizovací cena 802.572,- Kč) z majetku 

společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1547/68b, IČ: 45308314. 
 

 

597/20/3/2009 Peněžitý vklad a nepeněžitý vklad nemovitých a movitých věcí            
ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Přerov I-M ěsto, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje peněžitý vklad statutárního města Přerova ve výši 10.000.000,-Kč do základního 

kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I-
Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02,  
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2. schvaluje nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to 

budovy č.p.3165 (administrativní budova), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na 
pozemku p.č.6577/177, budovy bez čp/če (jiná stavba – sklad olejů) postavené na pozemku 
p.č.6577/183, budovy bez čp/če (jiná stavba – sklady) postavené na pozemku p.č.6577/175, 
budovy bez čp/če (garáž) postavené na pozemku p.č.6577/176, budovy bez čp/če (jiná stavba) 
postavené na pozemku p.č.6577/184 a pozemků p.č.6577/175 (zastavěná plocha a nádvoří) o 
výměře 1152 m2, p.č.6577/176 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 871 m2, p.č.6577/184 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 143 m2, vše v k.ú.Přerov, do základního kapitálu 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I-Město, 
Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, s tím, že na základě znaleckého posudku č.952/27/08 
vyhotoveného dne 15.12.2008 soudním znalcem Ing.Vratislavem Dočkalíkem se nemovité 
věci započítají na vklad částkou 19.160.000,-Kč, 

 
3. schvaluje nepeněžitý vklad movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, jejichž 

soupis je s ohledem na jeho rozsah uveden v důvodové zprávě, do základního kapitálu 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I-Město, 
Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, s tím, že na základě znaleckého posudku č.952/27/08 
vyhotoveného dne 15.12.2008 soudním znalcem Ing.Vratislavem Dočkalíkem se movité věci 
započítají na vklad částkou 30.645.000,-Kč, 

 
4. schvaluje 
 
 a)   následující úpravy rozpočtu 
 
      Příjmová část v tis. Kč 
        

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   2412     11 Splátky půjčených prostředků 
od podnikatelských nefinanč. 
subjektů - právnických osob 
(TSMP, s.r.o.) 

       0,0   + 10 000,0    10 000,0 

  
      Výdajová část v tis. Kč 
       

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

3639 11 Komunální služby a územní rozvoj   
j.n. (TSMP, s.r.o. - vklad) 

0,0 + 10 000,0  10 000,0 

 
      
a převzetí závazku statutárního města Přerova ke zvýšení vkladu statutárního města Přerova do 
základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov 
I-Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, peněžitým vkladem ve výši 10.000.000,-Kč, za podmínky, že 
Rada města Přerova rozhodne v působnosti valné hromady společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, o vrácení 
příplatku mimo základní kapitál ve výši 10.000.000,-Kč statutárnímu městu Přerov a o zvýšení 
základního kapitálu této společnosti peněžitým vkladem ve výši 10.000.000,-Kč,  
 
b)  převzetí závazku statutárního města Přerova ke zvýšení vkladu statutárního města Přerova do 
základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov 
I-Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, o částku 49.805.000,-Kč nepeněžitým vkladem nemovitých 
věcí uvedených v bodě 2. tohoto usnesení a movitých věcí uvedených v bodě 3. tohoto usnesení s tím, 
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že na základě znaleckého posudku č.952/27/08 vyhotoveného dne 15.12.2008 soudním znalcem Ing. 
Vratislavem Dočkalíkem se nemovité věci započítají na vklad společníka částkou 19.160.000,-Kč a 
movité věci částkou 30.645.000,-Kč, za podmínky, že Rada města Přerova rozhodne v působnosti 
valné hromady společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I-
Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, o zvýšení základního kapitálu této společnosti o částku 
49.805.000,-Kč nepeněžitým vkladem nemovitých   a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova s tím, že na základě znaleckého posudku č.952/27/08 vyhotoveného dne 15.12.2008 soudním 
znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem se nemovité věci započítají na vklad společníka částkou 
19.160.000,-Kč a movité věci částkou 30.645.000,-Kč,  
 
c)  pověřit podpisem prohlášení o převzetí závazků primátora Ing. Jiřího Lajtocha. 

 

598/20/3/2009 Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace na provoz a rekonstrukci 
sportovních areálů - plaveckého areálu v Přerově, koupaliště Penčice a 
zimního stadionu v Přerově mezi statutárním městem Přerov a 
společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, 
Blahoslavova 1499/7 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 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. Dodatkem č.1 se mění čl. I odst. 4 smlouvy o poskytnutí dotace tak, že se text: 
 
„Příjemce se zavazuje, že sportoviště bude provozovat s cílem vykázání úspor, spojených                      
s provozováním těchto sportovišť. Z vykázané úspory je příjemce povinen použít 90% na investice 
pronajatého nemovitého majetku (dále jen investiční úspora) a zbývajících 10% je příspěvek na 
provoz příjemce. Investiční úspora může být použita na úhradu všech investičních nákladů v průběhu 
celého období od 1.5.2008 do 30.4.2011 (případně do ukončení nájemního vztahu uzavřeného na 
základě nájemní smlouvy č.23-002-060-08) za předpokladu, že tyto investice budou předávajícím 
předem písemně odsouhlaseny.“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„Příjemce se zavazuje, že sportoviště bude provozovat s cílem vykázání úspor, spojených s 
provozováním těchto sportovišť. Z vykázané úspory je příjemce povinen použít 90% na investice 
pronajatého nemovitého majetku a investice do hmotného a nehmotného majetku, jak je definovaný v 
zákoně o daních z příjmu, potřebného k provozu sportoviště (např. kamerový systém, zabezpečovací 
zařízení, technologická zařízení, software) (dále jen „investiční úspora“) a zbývajících 10% je 
příspěvek na provoz příjemce. Investiční úspora může být použita na úhradu všech investičních 
nákladů v průběhu celého období od 1.5.2008 do 30.4.2011 (případně do ukončení nájemního vztahu 
uzavřeného na základě nájemní smlouvy č.23-002-060-08) za předpokladu, že tyto investice budou 
předávajícím předem písemně odsouhlaseny.“ 
 
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změny. 
 

 

599/20/4/2009 Rozpočtové opatření č. 18, převedení pravomocí 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 4116 11 Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze stát. rozpočtu 
(sociální dávky) 

234 953,0 - 3 571,0 231 382,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

4195 3 Příspěvek na péči 181 953,0 - 3 571,0 178 382,0 
4172 3 Doplatek na bydlení 2 500,0 + 4 000,0 6 500,0 
4173 3 Mimořádná okamžitá pomoc 1 500,0 + 100,0 1 600,0 
4182 3 Příspěvek na zvláštní pomůcky 4 400,0 - 2 000,0 2 400,0 
4183 3 Příspěvek na úpravu a provoz 

bezbariérového bytu 
1 000,0 - 500,0 500,0 

4184 3 Příspěvky na zakoupení, opravu 
a zvláštní úpravu motor. vozidla 

5 200,0 - 1 600,0 3 600,0 

 
 
2. mění své usnesení č. 14/2/4 ze dne 17. 12. 2002, ve znění usnesení č. 196/10/2 ze dne 

18. 12. 2003 a č. 596/27/5 ze dne 5. 4. 2006 takto: 
 
text: a) zapojení účelových dotací na příjmovou stranu rozpočtu a současně v souladu s účelovým 
určením na výdajovou stranu rozpočtu bez omezení, 
 
se nahrazuje textem: a) navýšení (snížení) účelových dotací na příjmovou stranu rozpočtu a současně 
v souladu s účelovým určením na výdajovou stranu rozpočtu bez omezení. 
 

 

600/20/4/2009 Rozpočtové opatření č. 2 

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

 

601/20/4/2009 Rozpočtové opatření č. 2 - dodatek 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 8123 11  Dlouhodobé přijaté 
 půjčené prostředky 

209 065,0 * + 11 354,0 220 419,0 

 * počáteční stav navazuje na předlohu Rozpočtové opatření č. 2 
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Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2221 5  Investiční akce (org. 500001 
 – Autobusové nádraží) 

135 646,0 * + 11 354,0 147 000,0 

 * počáteční stav navazuje na předlohu Rozpočtové opatření č. 2 
 

 

602/20/4/2009 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje prominutí pohledávky statutárního města Přerova na nájemném z bytu v částce      

10 122,00 Kč a na poplatku z prodlení v částce 31 661,00 Kč k datu 2. 2. 2009, která se váže   
k dluhu z bytu č. 2, v Přerově, v  ulici Tovačovská 1457/11, za panem J.S.  

2. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 4/5 z částky 36 670,00 Kč, tj. 
v částce 29 336,00 Kč, která se váže k dluhu a pozdním platbám,a to k bytu č. 14, v Přerově,   
v  ulici Trávník 1304/11, za paní H.Š., z čehož pohledávka statutárního města Přerova na 
poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 14 668,00 Kč a pohledávka Domovní 
správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb spojených s užíváním 
bytu činí 14 668,00 Kč. 

 

603/20/4/2009 Obecně závazná vyhláška č...../2009 o stanovení míst, ve kterých 
mohou být provozovány výherní hrací přístroje 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č....../2009    
o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. 

 

604/20/5/2009 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. 369.592,50 Kč Ing. I.H.,  a manželům E. a M. K., – na 
prodloužení vodovodního řadu, vybudování domovní čistírny odpadních vod, příjezdové komunikace 
a veřejného osvětlení pro novostavby 2 rodinných domů na pozemcích  p.č. 596/2 a 596/3 v k.ú. 
Žeravice, ul. U Stadionu. 

 

605/20/5/2009 Projekt e-Government - Czech POINT 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci v rámci 2. výzvy Integrovaného operačního 

programu „E-Government v obcích – Czech POINT“. 
 
2. schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou povinnou přílohou žádosti      

o dotaci a nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
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606/20/6/2009 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – 
realizace  projektů „Školka pro všechny“ a „Mateřídouška bez bariér“    

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. 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“,  

 
- 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 +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 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“. 
 
2. bere na vědomí , že projekt s názvem „Hřiště pro všechny“, zpracovaný příspěvkovou 

organizací Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11,                   
IČ: 47858281, nebyl vybrán k financování z Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Morava. 

 
3. bere na vědomí že příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov – 

Předmostí, Pod skalkou 11,    IČ: 47858281, bude v  letech 2009 – 2012 realizovat projekt        
s názvem „Mateřídouška bez bariér“ financovaný z  Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2. Rovné 
příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 
- schvaluje záměr financování nákladů udržitelnosti výstupů projektu příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 s názvem „Mateřídouška   
bez bariér“ z rozpočtu statutárního města Přerova v letech 2012 – 2016. Předpokládané 
náklady udržitelnosti pro kalendářní rok činí 460 000,- Kč. 
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607/20/6/2009 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – informace k projektům 
školy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace k projektu Základní školy 
Přerov, Boženy Němcové 16 s názvem „Otevřená škola“ a k přípravě nového projektu této školy. 

 

608/20/6/2009 Záměr ukončit  provozování Azylového domu pro matky s dětmi          
v Přerově, ul. 9. května č. 107 městem Přerov, pronajmout objekt a 
poskytovat ročně dotaci města na provoz zařízení  Armádě spásy v ČR 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr ukončit  provozování Azylového domu 
pro matky s dětmi v Přerově. ul. 9. května č. 107 městem Přerov, pronajmout tento objekt                   
za symbolickou cenu Armádě spásy v ČR a poskytovat ročně dotaci města ve výši 1 000 000,- Kč      
do konce roku 2012 Armádě spásy v  ČR na provoz zařízení.  

 

609/20/7/2009 Dotace Muzeu Komenského v Přerově, p.o. – předání výtěžku 
„Vánoční sbírky 2008“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši čistého výtěžku „Vánoční sbírky 

2008“, tj. 42 879,34 Kč, Muzeu Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7, 750 11 Přerov, 
IČ: 097969, na péči o zraněné živočichy v záchytné stanici pro handicapované živočichy          
v areálu oddělení ORNIS. 

 
2. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle přílohy č.2. 
 

 

610/20/7/2009 Námitka k usnesení č. 577/19/8/2008 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nevyhovuje námitce vznesené proti usnesení                     
č. 577/19/8/2008 z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

611/20/7/2009 Dotazy, podněty a připomínky z 19. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci k dotazům, podnětům a 
připomínkám, vzneseným na 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  
 

 

612/20/7/2009 Koncepce Městské policie Přerov na léta 2008-2010 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí předloženou „Koncepci Městské policie 
Přerov na léta 2008-2010“. 

 

613/20/7/2009 Návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova a Rady města Přerova a stanovení dne, 
od kterého bude zvýšená odměna náležet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. stanovuje ve smyslu § 84 odst. 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) měsíční odměny neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova a neuvolněným členům Rady města Přerova ve výši, uvedené     
v příloze č. 1 důvodové zprávy, v případě souběhu výkonu funkcí ve výši souhrnu 
schválených odměn pro jednotlivé funkce. 

 
2. schvaluje ve smyslu § 77 odst. 2 zákona o obcích pro poskytování zvýšené měsíční odměny 

neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova a neuvolněným členům Rady města 
Přerova den 1. 2. 2009. 

 

614/20/8/2009 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty                   
a připomínkami vznesenými na 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova.    

Kontrolní termín: 27.04.2009 

 

V Přerově dne 2.2.2009 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch       Mgr. Josef Kulíšek 
primátor města Přerova        náměstek primátora města Přerova 
 
 


