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USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8.12.2008 

 

508/19/1/2008 Zahájení, schválení programu 19. zasedání, volba ověřovatelů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. prosince 2008 
 
2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku a Ing. Michala Symerského za ověřovatele 19. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova 
 

 

509/19/2/2008 Zpráva o provedené kontrole plnění usnesení Rady města Přerova         
č. 1318/36/3/2008 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí Zápis o provedené kontrole plnění usnesení Rady města Přerova                    

č. 1318/36/3/2008 
 
2. bere na vědomí  Návrh na opatření: 

Po schválení investičního záměru Radou města Přerova zajistit odsouhlasení Zastupitelstvem 
města Přerova způsobu finančního krytí realizovaných akcí před podpisem smlouvy.  

 
 

510/19/2/2008 Zařazení dopravy, informace o činnosti výboru 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší bod 2. usnesení č. 388/16/5/2008 ze 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 

ve dnech 16. 6. 2008 a 23. 6. 2008, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo rozšíření 
předmětu činnosti příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova o činnost silniční 
motorová doprava od 1. 1. 2009, 

 
2. schvaluje zařazení silniční motorové dopravy, kterou provozují Služby města Přerova          

(do 31. 12. 2008) se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30, pod příspěvkovou 
organizaci Zařízení školního stravování, Kratochvílova 30, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Kratochvílova 30, s účinností od 1. 1. 2009, 

 
3. bere na vědomí informaci o činnosti Výboru Zastupitelstva města Přerova pro 

restrukturalizaci příspěvkových organizací statutárního města Přerova.  
 

 

511/19/2/2008 Podněty a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, které zazněly       
na 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  
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512/19/2/2008 Informace o činnosti Rady města Přerova od 18. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

513/19/3/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - budova objektu bydlení č.p. 735 na 
pozemku p.č.3082/3, příslušná k části obce Přerov I-M ěsto (Bayerova 
5), pozemek p.č. 3082/3 a pozemek  ZE-GP p.č. 3063 vše k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - převod   
budovy objektu bydlení č.p. 735 na pozemku p.č.3082/3 a pozemku ve zjednodušené evidenci - původ 
grafický příděl p.č. 3063, příslušné k části obce Přerov I-Město (Bayerova 5), pozemku p.č. 3082/3 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 379 m2 a pozemku ve zjednodušené evidenci - původ grafický 
příděl p.č. 3063 o výměře 15 m2 vše  k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova a vyhlášení 
výběrového řízení za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova,   
v Přerovském deníku, na internetových stránkách statutárního města Přerova a jedenkrát v denících 
Mladá fronta DNES, Právo a Hospodářské noviny. 
 

 

514/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3646/3, příslušné k části obce 
Přerov I-M ěsto, pozemku p.č. 3646/3, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje převod nemovitých věcí:  
 
1. budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3646/3, příslušné k části obce Přerov I-Město, za cenu  
             1.566.000,-Kč. 
2.  pozemku p.č. 3646/3  v k.ú. Přerov, za cenu 254.000,- Kč  (900,-Kč/ m2) , 
 
celkem 1.820.000,- Kč, 
 
z majetku statutárního města Přerova, do majetku  J.O.,. Kupující uhradí náklady  spojené s  
vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek     za vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

 

515/19/3/2008 Převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 5535 v k.ú.  Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5535 ost. plocha v k.ú. Přerov o výměře cca 80 m2 
panu J.H., za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zrušení věcného břemene a o zřízení 
věcného břemene na pozemku p.č. 5535 v k.ú. Přerov. 
 
            Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov 
(jako budoucím prodávajícím) a panem J.H., (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva bude 
uzavřena po kolaudaci přístavby autosalonu Suzuki, do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu 
se zaměřením této stavby a znaleckého posudku na určení ceny obvyklé převáděného pozemku. 
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Náklady na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatky spojené s 
vkladem smlouvy do katastru nemovitostí uhradí budoucí kupující. 
 

 

516/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod   pozemků: 
-   p.č.106/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 425 m2  za kupní cenu ve výši 85 000,- Kč - cena     

v místě a čase obvyklá 
-  p.č. 106/8 zast. plocha a nádvoří o výměře 233 m2  za kupní cenu ve výši 46 600,- Kč - cena    

v  místě a čase obvyklá 
-   p.č. 106/11 zast. plocha a nádvoří o výměře 11 m2   za kupní cenu ve výši 9 600,- Kč - cena    

v místě a čase obvyklá 
-   p.č.106/20 ost. plocha o výměře 184 m2  za kupní cenu ve výši 36 800,- Kč - cena  v místě      

a čase obvyklá 
-   p.č.106/21 ost. plocha o výměře 145 m2 za kupní cenu ve výši 29 000,- Kč - cena  v  místě       

a čase obvyklá 
-   p.č.106/22 ost. plocha o výměře 91 m2  za kupní cenu ve výši 18 200,- Kč - cena  v místě        

a čase obvyklá 
-  p.č. 106/23 ost. plocha o výměře 23 m2    za kupní cenu ve výši  4 600,- Kč - cena  v místě      

a čase obvyklá 
 
vše v k.ú. Kozlovice u Přerova  společnosti REKOD s.r.o. se sídlem Hranice, Sklenný kopec 1632,   
IČ 25545035. 
 

 

517/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 322 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 322 orná půda      
o výměře 121 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, do společného jmění manželů A. a  M.K., za kupní cenu ve 
výši 84.700,00 Kč,   (tj. 700,- Kč/ m2) - cena v místě a čase obvyklá. 
 

 

518/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 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 16.208.750,- Kč (t.j. 884,- Kč/ m2) - cena v místě a čase obvyklá. 
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519/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 617/6 a p.č. 617/7 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku  p.č. 617/6 zast. 
plocha a nádvoří  o výměře 21 m2  v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova,                   
do společného jmění manželů  H. a A.Ř., za kupní cenu ve výši  18.900,- Kč (tj. 900,- Kč/ m2) - cena   
v místě a čase obvyklá a pozemku p.č. 617/7 zast. plocha a nádvoří o výměře 24m2  v k.ú. Přerov  
L.O., za kupní cenu ve výši 21.600,- Kč (tj. 900,- Kč/ m2) - cena v místě  a čase obvyklá. 
 

 

520/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 5297/34 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku pod stavbou garáže 
p.č. 5297/34 zast. plocha a nádvoří o výměře  17 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 
Přerova, Mgr. Z.V., za kupní cenu ve výši 13.600,- Kč (tj. 800,- Kč/ m2) - cena v místě a čase obvyklá. 
 

 

521/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 409/2 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 409/2 orná půda 
o výměře 99 m2 , z vlastnictví statutárního města Přerova, do společného jmění manželů  J. a H.K.,     
za kupní cenu ve výši 49.500,00 Kč (tj. 500,- Kč/ m2) - cena v místě a čase obvyklá. 
 

 

522/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
nebytového prostoru č.  2598/9 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nebytového prostoru č.  2598/9 
jiný nebytový prostor v objektu k bydlení č.p. 2598 a č.p. 2599, příslušnému k části obce Přerov            
I - Město,  na pozemku p.č. 5198/18 v k.ú. Přerov o výměře 22,26 m2  včetně jeho spoluvlastnického 
podílu na  společných částech domu a pozemku ve výši id. 2226/115542, z vlastnictví statutárního 
města Přerova, do vlastnictví  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2598, 2599, Želatovská 17, 
19 v Přerově, IČ  25884042, za kupní cenu ve výši 76.000,-Kč. 
 

 

523/19/3/2008 Převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 198/15 v k.ú. Popovice u Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje převod pozemku p.č. 198/15 orná půda              
o výměře 90 m2 v k.ú. Popovice u Přerova, 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 
41.710,- Kč, t.j. 463,44 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 
 

 

524/19/3/2008 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemků p.č. 5050/2 
ostatní plocha o výměře cca 15 m2, p.č. 5050/1 ostatní plocha o výměře cca 50 m2, p.č.4973 ostatní 
plocha o výměře cca 25 m2, p.č 4974 ostatní plocha o výměře cca 15 m2, p.č. 4975 ostatní plocha          
o výměře cca 10 m2 a p.č. 4978 ostatní plocha o výměře cca 5 m2 vše k.ú. Přerov, do vlastnictví  
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Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Praha 1, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7 za cenu dle znaleckého posudku - cena v místě a čase obvyklá. 
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerovem jako 
budoucím prodávajícím a  Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234,            
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7 jako budoucím kupujícím.  
Smlouva kupní bude uzavřena do 60 dnů po předložení  podkladů, které stanoví právní předpisy        
pro užívání dokončené stavby, geometrických plánů na oddělení dotčených částí nemovitostí                
a znaleckého posudku na stanovení ceny v místě a čase obvyklé a to ze strany budoucího kupujícího. 
 

 

525/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  
pozemku p.č. 928, p.č. 1037, p.č. 1131 vše ostatní plocha v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje převod id. ½  pozemků p.č. 928 ostatní plocha   
o výměře 1263 m2, p.č. 1037 ostatní plocha o výměře 297 m2,  p.č.  1131 ostatní plocha o výměře     
139 m2 vše v k.ú. Žeravice, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví Ředitelství silnic     
a dálnic ČR Praha 4, Na Pankráci 546/56, za cenu dle znaleckého posudku  v čase a místě obvyklou   
215.610,- Kč ( tj. 127,-Kč/m2 ) 

 
 

526/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2403 ostatní  plocha v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení  z 18. zasedání konaného dne 13.10.2008  č. 480/18/3/2008, kterým byl 

schválen  převod  části pozemku p.č. 2403 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 3916-
16/2008 označenou jako pozemek p.č. 2403/2 ostatní plocha o výměře 226 m2 v k.ú. Přerov,     
z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví  společnosti  AVČ s.r.o. Přerov             
I-Město, Wilsonova 12, za   kupní cenu v čase a místě obvyklou  180.800,- Kč. 

 
2 schvaluje převod  části pozemku p.č. 2403 ostatní plocha o výměře 226 m2, dle 

geometrického plánu č. 3927-64/2008 označenou jako pozemek p.č. 2403/5 o výměře 2 m2      
a dle geometrického plánu č. 3967-88/2008 označenou jako pozemek p.č. 2403/6 ostatní 
plocha o výměře 224 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví  
společnosti  AVČ s.r.o. Přerov I-Město, Wilsonova 12,  IČ 25848984,   za   kupní cenu v čase 
a místě obvyklou 180.800,- Kč. tj. 800,- Kč/m2. 

 
 

527/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 5207/57 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č.1 ke kupní smlouvě ze dne 3.11.2008, 
kterou statutární město Přerov úplatně převedlo vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě 
č.p.2762, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č.5207/6 v k.ú. Přerov 
dle jejich stávajících podílů na pozemku p.č. 5207/6 v k.ú. Přerov část pozemku p.č.5207/1 (ostatní 
plocha) v k.ú. Přerov, označenou geometrickým plánem č.3797-187/2007 jako pozemek p.č. 5207/57 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov, kdy dodatkem č.1 dojde ke změně v osobě 
kupujícího u podílu id. 7163/110892 pozemku p.č.5207/57 v k.ú. Přerov z A.G., a J.G., na Ing. R. G. 
V ostatním se text kupní smlouvy ze dne 3.11.2008 nemění. 
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528/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemku p.č. 2051/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení ve věci schválení úplatného převodu 
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). 

 
 

529/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 462 a částí pozemku p.č. 717 vše v k.ú. Penčičky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje převod části pozemku p.č. 462 zahrada              
o výměře 139 m2 (dle geometrického plánu č. 269-87/2007 označené jako díl "a" , části pozemku p.č. 
717 ost.pl. o výměře 63 m2 (dle geometrického plánu č. 269-87/2007 označené jako díl "b" ) a části 
pozemku p.č. 717 ost.pl. o výměře 27 m2 (dle geometrického plánu č. 269-87/2007 označené jako díl 
"c") všechny v k.ú. Penčičky, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví pana A.F.,          
za dohodnutou kupní cenu 14.885,- Kč, t.j. 65,- Kč/m2. 
 

 

530/19/3/2008 Převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje převod části pozemku p.č. 483/5 zahrada          
o výměře 201 m2 v k.ú. Penčičky, dle geometrického plánu č. 278-42/2008 pozemek označený novým 
parcelním číslem p.č. 483/9, z vlastnictví statutárního města Přerova, do společného jmění manželů    
L. a  Z.F., za dohodnutou kupní cenu 13.065,- Kč, t.j.  65,- Kč/m2. 
 

 

531/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
doprodej bytové jednotky č. 461/19 v objektu bydlení č.p. 460, 461, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5307/82, 
p.č. 5307/83, p.č. 5307/298 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky        
č. 461/19 v objektu bydlení č.p. 460, 461, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 
5307/82, p.č. 5307/83, p.č. 5307/298 vše v k.ú. Přerov (Svisle 1, 3) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení ve výši 535/24396, za cenu 479.083,- 
Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěných pozemcích p.č. 5307/83, p.č. 5307/298 vše v k.ú. 
Přerov ve výši 535/24396 za cenu 8.206,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
487.289,- Kč, dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej      
za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávající nájemkyně, paní A. H., 
přičemž převod bude realizován v termínu  do 31.3.2009. 
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532/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 1559/15 v objektu bydlení č.p. 1495, 1559, 
1853, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2680/23 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prodloužení termínu pro realizaci úplatného 
převodu - doprodeje bytové jednotky č. 1559/15 v objektu bydlení č.p. 1495, 1559, 1853, příslušném   
k části obce  Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2680/23 v k.ú. Přerov (U Tenisu 31, 33, 35) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu bydlení ve výši 
603/40003 za cenu 553.510,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2680/23       
v k.ú. Přerov ve výši 603/40003 za cenu 8.573,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou 
cenu 562.083,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice      
č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem,                  
do vlastnictví stávajících nájemců, manželů H. a J.H., z původního termínu do 31.10.2008 na nový 
termín do 31.3.2009. 
 

 

533/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
doprodej bytové jednotky č. 1404/3 v objektu bydlení č.p. 1404, 1445, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 403/4 v k.ú. 
Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky        
č. 1404/3 v objektu bydlení č.p. 1404, 1445, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 403/4 v k.ú. Přerov (Palackého 26, 28) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení za cenu 712.461,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 
403/4 v k.ú. Přerov ve výši 677/27936 za cenu 9.343,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí              
za celkovou cenu 721.804,- Kč, dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném 
znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávající 
nájemkyně, paní M.T., přičemž převod bude realizován v termínu do 31.3.2009. 
 

 

534/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
doprodej bytové jednotky č. 2103/1 v objektu bydlení č.p. 2103, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3346/13        
v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky        
č. 2103/1 v objektu bydlení č.p. 2103, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
3346/13 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení za cenu 656.158,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 
3346/13 v k.ú. Přerov ve výši 6225/133875 za cenu 13.499,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí    
za celkovou cenu 669.657,- Kč, dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném 
znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávající 
nájemkyně, paní E.Z., přičemž převod bude realizován v termínu do 31.3.2009. 
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535/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2696/6 v objektu bydlení č.p. 2696, 2697, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/19 v 
k.ú. Přerov 

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

 

536/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2821/2 v objektu bydlení č.p. 1368, 2821, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/18 v 
k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky        
č. 2821/2 v objektu bydlení č.p. 1368, 2821, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov (Kozlovská 7, 9) včetně příslušného spoluvlastnického podílu                    
na společných částech objektu bydlení za cenu 699.593, Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném 
pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov ve výši 225/9329 za cenu 9.317,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 708.910,- 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 Z.H., přičemž převod bude realizován v termínu do 31.3.2009. 
 

 

537/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2698/11 v objektu bydlení č.p. 2698, 2699, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21 v 
k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky        
č. 2698/11 v objektu bydlení č.p. 2698, 2699, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10, 12) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení za cenu 592.415, Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 
5196/21 v k.ú. Přerov ve výši 602/21844 za cenu 16.282,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí        
za celkovou cenu 608.697,- 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.Z., přičemž převod bude realizován  v termínu do 31.3.2009. 
 

 

538/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2051/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2051/1 ost. 
plocha, označeného dle geometrického plánu č. 3895-5/2008 jako p.č. 2051/11 o výměře 138 m2 v k.ú. 
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Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví STS Přerov, a.s., se sídlem Přerov         
I-Město, ul. 9. května čp. 2452, IČ 47675659, za kupní cenu ve výši 110.400,- tj. ( 800,- Kč/ m2). 
 

 

539/19/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2051/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2051/1 ost. 
plocha označeného dle geometrického plánu č. 3895-5/2008 jako p.č.2051/12 ost. plocha o výměře 
137 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví Mgr.Aleše Procházky, 
místem podnikání Přerov I-Město, Jasínkova 2, ŠELA SPORT, IČ 65913311 za kupní cenu ve výši 
109.600,- ( tj.800,- Kč/ m2). 
 

 

540/19/3/2008 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 639/3 v k.ú. Henčlov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje převod pozemku p.č. 639/3  ost.pl., silnice         
o výměře 73 m2 v k.ú. Henčlov, z vlastnictví Zemědělského družstva Troubky, se sídlem Troubky, 
Roketská 786/21, IČ 00149756,  do vlastnictví statutárního města Přerova, za kupní cenu 48.570,-Kč, 
t.j. 665,34 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 
 

 

541/19/3/2008 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl p.č. 3066 v 
k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí do vlastnictví 
statutárního města Přerova - pozemku ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl p.č. 3066        
o výměře 319 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví Průmyslových staveb Ostrava a.s., IČ 13644505,             
se sídlem Ostrava, Pelcova 5, do vlastnictví statutárního města Přerova, za kupní cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 146.080,-Kč (tj.458 Kč/ m2). 
 

 

542/19/3/2008 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 486/4  v  k.ú.  Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod  pozemku p.č. 486/4 orná 
půda o výměře 194 m2   v k.ú.  Předmostí, z vlastnictví České republiky- Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo  nábř. 42, Praha 2 - Nové  Město, IČ 69797111, do vlastnictví 
statutárního města Přerova.   
 

 

543/19/3/2008 Bezúplatný 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 bezúplatný převod  pozemku  p.č. 4170/6 
ostatní plocha o výměře cca 1272 m2 a pozemku p.č. 4167/8 ostatní plocha o výměře 3747 m2  v k.ú. 
Přerov, z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  IČ 69797111, do vlastnictví statutárního města Přerova. 
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544/19/3/2008 Směna části pozemku p.č. 445 a pozemků p.č. 443/2, p.č. 443/2, p.č. 
446/1, p.č. 446/2 p.č. 455  za pozemek p.č. 2554/13 a část pozemku p.č. 
2559/1 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1 ruší své usnesení ze 14. zasedání, konaného  dne 28.4. 2008 č.j. 293/14/3/2008, kterým byl 

schválen  
-  úplatný převod  části pozemků p.č. 443/2 zastavěná plocha o výměře 367 m2, p.č. 443/3 

zastavěná plocha o výměře  573 m2,  p.č. 446/1 ostatní plocha o výměře  677 m2, 446/2 
zastavěná plocha o výměře  78 m2,  455 ostatní plocha o výměře 182 m2, p.č. 4938/2 zastavěná 
plocha o výměře 3 m2  a části pozemku  p.č. 445  ostatní plocha o výměře 15 m2 (dle 
geometrického plánu č. 3700-224/2006  se jedná o pozemek p.č. 445/2) vše  v k.ú. Přerov,       
z vlastnictví  statutárního města Přerova, do vlastnictví Olomouckého kraje, správy Obchodní 
akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Přerov, Bartošova 24, za cenu    
1.027.950,- Kč  

-  úplatný převod části pozemku p.č. 458 ostatní plocha  o výměře  8 m2 (dle geometrického 
plánu č. 3700-224/2006 se jedná o pozemek p.č. 458/2) v k.ú. Přerov, z vlastnictví  
Olomouckého kraje, správy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky Přerov, Bartošova 24,  do vlastnictví statutárního města Přerova. 

2. schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 2554/13 zast. pl. o výměře 1085 m2  a částí 
pozemku parc. č. 2559/1 ost.pl., dle geometrického plánu č. 3928-119/2008, pozemky parc.   
č. 2559/11 ost. pl. o výměře 2733 m2 a parc. č. 2559/12 ost. pl. o výměře 153 m2, vše v k.ú.      
a obci Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména osvětlením, ploty, trvalými 
porosty, za podmínky dle důvodové zprávy, z vlastnictví Olomouckého kraje, dále části 
pozemku parc. č. 458 ost. pl., dle geometrického plánu č. 3700-224/2006 ze dne 31.5.2007 
pozemek parc. č. 458/2 ost. pl. o výměře 8 m2  v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého 
kraje, ze správy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, 
Přerov, Bartošova 24, vše do vlastnictví statutárního města Přerova za podmínky uvedené       
v důvodové zprávě a za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části 
pozemku parc. č. 445 zast. pl., dle geometrického plánu č. 3700-224/2006 ze dne 31.5.2007 
pozemek parc. č. 445/2 ost. pl. o výměře 15 m2, pozemků parc. č. 443/2 zast. pl. o výměře   
367 m2, parc. č. 443/3 zast. pl. o výměře 573 m2, parc. č. 446/1 ost. pl. o výměře 677 m2, parc. 
č. 446/2 zast. pl. o výměře 78 m2, parc. č. 455 ost. pl. o výměře 182 m2 a parc. č. 4938/2 zast. 
pl. o výměře 3 m2, vše v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, dále pozemku parc. č. 2051/8 zast. pl. o 
výměře 53 m2  z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví Olomouckého kraje,     
do správy Dětského domova a Školní jídelny, Přerov, Sušilova 25, a dále pozemků parc. č. 
2635/2 zast. pl. o výměře 48 m2, parc. č. 2635/3 ost. pl. o výměře 215 m2, parc. č. 2645/48 
zast. pl. o výměře 394 m2  a část pozemku parc. č. 2639/1 ost. pl. o výměře 1020 m2, dle 
geometrického plánu č. 3944-166/2008 pozemek parc.č. 2639/13 ost. pl. o výměře 1020 m2, 
vše v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého 
kraje. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně 
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 
 

545/19/3/2008 Vyjmutí nemovitého majetku ze správy příspěvkové organizace Služby 
města Přerova a odkup ocelových prvků skateparku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
1.   schvaluje vyjmutí nemovitého majetku uvedeného v příloze č. 1, ze správy příspěvkové 

organizace Služby města Přerova se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ 45180512, 
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2. schvaluje úplatný převod věcí movitých - ocelových prvků skateparku z vlastnictví 
příspěvkové  organizace Služby města Přerova se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30,   
IČ 45180512 do vlastnictví Statutárního města Přerova se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 34, 
IČ 00301825 za odpisovou zůstatkovou cenu k 31.12.2008, tj. 344.660,- Kč, 

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

opatření 
rozpočet po 
úpravě 

 2122 11 Odvody příspěvkových 
organizací (SMP) 

2 175,0 + 344,7 
 

2 519,7 

 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 
úpravě 

3639 7 Komunální služby a územní 
rozvoj j. n. (energie, voda aj.) 

1 122,0 + 344,7 1 466,7 

 
 

546/19/3/2008 Prominutí smluvní pokuty společnosti CEVING s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje prominutí části smluvní pokuty ve výši 
20.000,-Kč za nedodržení podmínky stanovené ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě na část pozemku 
p.č. 507/1 ost. plocha a část pozemku p.č.4933 ost. plocha, oba v k.ú. Přerov o celkové výměře cca 
600 m2, uzavřené dne 22.6.2007 mezi Městem Přerov jako budoucím prodávajícím a CEVING s.r.o., 
IČ 65142586, se sídlem Přerov, Nábřeží PFB 14, jako budoucím kupujícím. 
 

 

547/19/3/2008 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: 
 
1. 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. 
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2. schvaluje  následující úpravu rozpočtu: 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 
úpravě 

 4133 11 Převody z vlastních 
rezervních fondů 

109 257,1* + 50,0 109 307,1 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 
úpravě 

6409 23 Ostatní činnosti j.n. (dary) 0,0 + 50,0 50,0 
 
 
3. schvaluje následující úpravu závazného ukazatele: 
Výdajová část v tis. Kč 
ORJ  rozpočet rozpočtové  

opatření 
rozpočet  
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a 
grantový program 

42 342,0* +50,0 42 392,0 

*počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 

548/19/4/2008 Podmínky výběrového řízení pro rok 2009 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje podmínky výběrového řízení pro poskytování 
půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu  v roce 2009  v souladu s čl. IV. 
Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav,modernizací a rozšiřování bytového fondu takto: 
1. žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací  
             a rozšiřování bytového fondu budou podávány v termínu od 19. 1. 2009 do 23. 2. 2009, 
 
2. místo pro vyzvedávání tiskopisů žádostí o půjčku a jejich podání: 
             Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, Odbor finanční, Oddělení cen  
             a fondů bydlení, I. poschodí, dveře č. 23 – Kristina Bukvaldová. Formulář žádosti je  
             zveřejněn na webových stránkách města (www.mu-prerov.cz). 
 

 

549/19/4/2008 Rozpočtové opatření č. 15 

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

 

550/19/4/2008 Rozpočtové opatření č. 15 - dodatek 

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

 

551/19/4/2008 Fond infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje zřízení dočasného peněžního fondu s názvem 
"Fond infrastruktury". 
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552/19/4/2008 Prominutí pohledávky vzniklé u investiční akce "Plynofikace 
příměstské části Přerov VIII - Hen člov" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky - penále za porušení 
rozpočtové kázně, vzniklé u investiční akce "Plynofikace příměstské části Přerov VIII - Henčlov"      
ve výši 24.064 Kč. 
 

 

553/19/4/2008 Obecně závazná vyhláška č....../2008 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č....../2008     
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                    
a odstraňování komunálních odpadů dle Varianty I. 
 

 

554/19/4/2008  Obecně závazná vyhláška č....../2008 o trvalém označování psů 

Obecně závazná vyhláška č ...../2008 o místním poplatku ze psů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:   
 
1. schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č....../2008 o trvalém označování psů   
2. schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č...../2008 o místním poplatku ze psů dle    

varianty I. 
 

555/19/4/2008 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
1. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 4/5 z částky, tj. v částce        

81.578,00 Kč, která se váže k dluhu za  pozdní platby nájemného z bytu a služeb spojených      
s užíváním bytu č. 11, v Přerově, Škodova 19, za paní K.S.,  z čehož pohledávka statutárního 
města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného z bytu činí 40.789,00 Kč a 
pohledávka Domovní právy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb 
spojených s užíváním bytu činí 40.789,00 Kč. 

  
2. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v částce 34.658,00 Kč, která se váže  

k dluhu a pozdním platbám, a to k bytu č. 9, v Přerově, v  ulici Trávník 14, za panem L. H.,     
z čehož pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby 
nájemného činí 17.329,00 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku          
z prodlení za pozdní platby služeb spojených s užíváním bytu činí 17.329,00 Kč. 

 
 

556/19/4/2008 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Klub vojenské historie 
Přerov - 82nd AIRBORNE DIVISION, o.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2008 ve výši 
15.200,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov                   
a subjektem Klub vojenské historie Přerov - 82nd AIRBORNE  DIVISION, o.s., Kozlovská 5, 750 05 
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Přerov, IČ 27055469 na úhradu nákladů spojených s pořízením bojleru, rádia, jednotkové zástavy        
a vybavení pro potřebu výcviku. 
 

 

557/19/4/2008 Žádost o poskytnutí finančních příspěvků - Adéla Kratochvilová 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
1. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2008 ve výši 1.300,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace  mezi statutárním městem Přerov a Adélou Kratochvilovou, U Kapličky 525/24, 
751 17 Horní Moštěnice, IČ 74680412 na úhradu startovného a dopravy Veroniky Sedlákové 
na Mistrovství světa ve Street Dance Show, které se bude konat ve slovenském Martině, 

 
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) 

97,6 * - 1,3 96,3 

3429 1 Ostatní zájmová činnost 
a rekreace 

136,2 * + 1,3 137,5 

 * počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 

 

558/19/4/2008 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro kino Hv ězda 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení ve věci schválení poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 400.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a  Alenou Šiškovou, gen. Štefánika 1992/8, Přerov, IČ 63031817,             
na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem kina Hvězda v roce 2008. 
 

 

559/19/5/2008 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2009 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2009: 

 
 příjmy celkem      1 011 925 400,- Kč 
 výdaje celkem      1 011 925 400,- Kč 
 z toho financování          46 872 000,- Kč, 
 
2. stanovuje celkový počet zaměstnanců statutárního města Přerova, kteří budou zařazeni          

do Městské policie na 51, 
 
3. stanovuje ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků 

vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých 
dalších orgánech a organizacích pro kalendářní rok 2009 objem prostředků na platy 
zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do Magistrátu města Přerova ve výši 
111 246 000,- Kč a zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do Městské policie 
Přerov ve výši 18 058 000,- Kč, a to včetně náhrad platů za 4. - 14. den pracovní neschopnosti, 
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4. schvaluje rozpočtový výhled do roku 2011 uvedený v příloze č. 1, 
 
5. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou příspěvky na provoz příspěvkových 

organizací a další výdaje specifikované v příloze č. 2, 
 
6. bere na vědomí bere na vědomí, že transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 

dotačního vztahu a na výplatu sociálních dávek jsou zapracovány do rozpočtu na rok 2009       
v předpokládané výši a zařazeny na příjmovou položku 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. 
Po sdělení závazných ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2009 bude rozpočet 
upraven formou rozpočtového opatření, 

 
7. schvaluje  poskytnutí dotace ve výši 5 490 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR PŘEROV, IČ: 70259747,    
se sídlem Přerov, Petřivalského 5. 

1. Dotace se poskytuje: 
a) v částce 4 089 600,- Kč  

na úhradu užívání ledové plochy Zimního stadionu v Přerově včetně nákladů spojených            
s užíváním této ledové plochy v roce 2009 dle následujícího: 
1 920 hodin pro období 1 - 3/2009 a 8 - 12/2009, 1 hodina/2 130,- Kč vč. DPH, při počtu 
minimálně 1 640 hodin v období 1 - 3/2009 a 8 - 12/2009 pro skupiny uživatelů mládež, 
dorost, junioři, 

b) v částce 400 400,- Kč  
na úhradu nájemného nebytových prostor Zimního stadionu v Přerově - kanceláře  (bez 
vybavení), trenérské místnosti (bez vybavení), šaten a příslušného sociálního zařízení (včetně 
vybavení) a prostor V.I.P. (včetně vybavení), bez nákladů spojených s užíváním těchto 
prostor, v roce 2009 v celkové výši 127 116,- Kč dle následujícího: 
nájemné kanceláře za 1 kalendářní měsíc ve výši 165,- Kč                                          
nájemné trenérské místnosti za 1 kalendářní měsíc ve výši 344,- Kč                               
nájemné šaten a sociálního zařízení za 1 kalendářní měsíc ve výši 7 315,- Kč                
nájemné movitých věcí umístěných v šatnách a sociálním zařízení za 1 kalendářní měsíc  ve 
výši 701,- Kč vč. DPH                                                                                                   
nájemné prostor V.I.P. za 1 kalendářní měsíc ve výši 1 513,- Kč                                         
nájemné movitých věcí ve V.I.P. za 1 kalendářní měsíc ve výši 555,- Kč vč. DPH 
a na úhradu nákladů spojených s užíváním nebytových prostor Zimního stadionu v Přerově   - 
kanceláře (bez vybavení), trenérské místnosti (bez vybavení), šaten a příslušného sociálního 
zařízení (včetně vybavení) a prostor V.I.P. (včetně vybavení) v roce 2009, 

c) v částce 1 000 000,- Kč na sportovní činnost v roce 2009, 
 
8. schvaluje v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 245 000,- Kč a 

uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
Fotbalový klub KOZLOVICE , IČ: 47999152, se sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní 
činnost a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 62/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova v roce 
2009, 

 
9. schvaluje v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 217 000,- Kč a 

uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem FK 
Viktorie Přerov, IČ: 42866758, se sídlem Přerov, Alšova 2, stadión SK, na sportovní činnost a 
provoz dvou fotbalových hřišť na parcele p.č. 5307/2, šaten a sociálního zařízení v občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 5307/105 a 5307/334, vše v k.ú. Přerov v roce 2009, 

 
10. schvaluje v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 882 000,- Kč a 

uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC 
Přerov o.s.,    IČ: 66743338, se sídlem Přerov, Sokolská 28, na sportovní činnost v roce 2009, 

 



 16

11. schvaluje v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 72 000,- Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná 
jednota Sokol Čekyně, IČ: 47998750, se sídlem Přerov - Čekyně, na sportovní činnost oddílu 
kopané a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 247, šaten a sociálního zařízení v občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 248/2, vše v k.ú. Čekyně v roce 2009, 

 
12. schvaluje v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 130 000,- Kč a 

uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov - Předmostí, IČ: 00535575, se sídlem Přerov - 
Předmostí, Hranická 157, na sportovní činnost oddílu příjemce - Klubu mládežnické kopané a 
provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 216/9, tribuny, šaten a sociálního zařízení v občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 540, vše v k.ú. Předmostí v roce 2009, 
V případě tribuny, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na p.č.st. 
540 v k.ú. Předmostí se výše uvedená dotace poskytuje pouze na náklady na teplo, teplou 
vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, 
spojené  s užíváním této tribuny, šaten a sociálního zařízení. 
 

13. schvaluje v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 82 000,- Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná 
jednota Sokol Újezdec, IČ: 60782129, se sídlem Přerov - Újezdec, na sportovní činnost           
a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 95, celotravnaté tréninkové plochy na parcele p.č. 
96, 97, 102 a 103, šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele 
p.č. 94, vše v k.ú. Újezdec  u Přerova v roce 2009, 

 
14. schvaluje v rámci podpory fotbalu v Přerově poskytnutí dotace ve výši 72 000,- Kč a uzavření 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE, IČ: 44889062, se sídlem Přerov - 
Lověšice, na sportovní činnost     a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 428/2 a 430, šaten 
a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 345, vše v k.ú. 
Lověšice u Přerova v roce 2009. 
V případě fotbalového hřiště na parcele p.č. 430 v k.ú. Lověšice u Přerova se dotace poskytuje 
pouze na náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, 
srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s užíváním hřiště. 

 
15. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 600 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Přerovský volejbalový klub, IČ: 
26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na sportovní činnost v roce 2009, 

 
16. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 450 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tenisový klub Precolor Přerov, IČ: 14617200, 
se sídlem Přerov, U tenisu 16, na sportovní činnost v roce 2009, 

 
17. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 350 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov - 
Předmostí, IČ: 00535575, se sídlem Přerov - Předmostí, Hranická 157, na provoz sportovní 
haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 167/2 a 259/2 v k.ú. Předmostí        
v roce 2009. Uvedená dotace se poskytuje pouze na náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou 
energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s  užíváním 
haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č.st. 167/2 a 259/2 v k.ú. Předmostí        
v roce 2009, 

 
18. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 325 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem 
Přerov, Petřivalského 1, na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e.          
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na parcele p.č. st. 5307/209 a 5307/227 a haly stolního tenisu v občanské vybavenosti č.p. 584 
na parcele p.č. 5307/101 a 5307/441, vše v k.ú. Přerov v roce 2009, 

 
19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 185 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, 
se sídlem Přerov, Brabansko 2, na provoz sokolovny v občanské vybavenosti č.p. 566           
na parcele p.č. 4338 v k.ú. Přerov v roce 2009, 

 
20. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 125 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521,            
se sídlem Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, na provoz sportovní haly v občanské 
vybavenosti č.p. 214 na parcele p.č. 165 v k.ú. Žeravice v roce 2009, 

 
21. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 275 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935,          
se sídlem Přerov, Bezručova 4, na provoz: 

• kuželny v občanské vybavenosti č.p. 626 na parcele p.č. 4325/2, 4325/3 a 4325/4 v k.ú. Přerov 
v roce 2009, 

• loděnice v občanské vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 2009, 
• atletického oválu včetně sektorů technických disciplín na parcele p.č. 6724/1, 4306/10, 

4306/11 a 4306/12 v k.ú. Přerov v roce 2009, 
• fotbalového hřiště s umělou trávou na parcele p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov v roce 2009. 

V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, se dotace poskytuje pouze              
na náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, 
srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s užíváním těchto sportovišť v roce 2009. 
 

22. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR,         
IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na provoz tratě v areálu Přerovské rokle         
na parcele p.č. 426/8, 426/9, 426/14, 426/16, 426/18, 577, p.č.st. 823, p.č.st. 824, objektu č.e. 
140 na parcele p.č.st. 823 a objektu č.e. 141 na parcele p.č.st. 824, vše v k.ú. Předmostí v roce 
2009, 

 
23. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 260 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy, IČ: 40613411, se sídlem Přerov, 
ul. 9. května 107, na činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a na sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2009, 

 
24. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 260 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Centrum setkávání o.s., IČ: 49558200, se sídlem 
Přerov, Kosmákova 46 - 48, na provoz organizace v roce 2009, 

 
25. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 800 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Český červený kříž - oblastní spolek, IČ: 
49558561, se sídlem Přerov, U Bečvy 1, na zabezpečení humanitární činnosti, na realizaci 
preventivních programů výuka a výcvik v první pomoci pro děti, mládež, veřejnost                   
a preventivních programů pro seniory v roce 2009, 

 
26. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 260 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem KAPPA-HELP, IČ: 66743192, se sídlem Přerov, 
nám. Přerovského povstání 1, na činnost kontaktního a krizového centra, nízkoprahového 
zařízení pro děti   a mládež Klub Metro a na terénní programy v roce 2009, 

 
27. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 530 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 
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Přerov, 9. května 1925/82, na provoz charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, občanské 
poradny, setkávání seniorů SPOLU, romského komunitního centra, chráněné dílny  sv. 
Terezičky v roce 2009, 

 
28. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 140 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení MOST K ŽIVOTU, IČ: 67338763,     
se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na provoz chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny, 
sociální rehabilitace formou podporovaného zaměstnávání a na integrovanou zájmovou 
činnost v roce 2009, 

 
29. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 260 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní 
organizace Přerov, IČ: 47184418, se sídlem Přerov, Kratochvílova 35, na provoz organizace    
a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2009, 

 
30. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Člověk v tísni o.p.s., IČ: 25755277, se sídlem 
Praha 2, Sokolská 1869/18, Praha 2, pobočka Olomouc, Litovelská 14, na terénní sociální 
práci, terénní pracovní poradenství, na podporu vzdělávání v rodinách a na sociální asistenci    
v trestním řízení v roce 2009, 

 
31. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tenisový klub Precolor Přerov, IČ: 14617200, 
se sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady spojené s pořádáním akce „Zlatý kanár 2009“, 

 
32. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond GENÁČEK, IČ: 25870777,          
se sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1, na náklady spojené s pořádáním akce MOSTY 2009, 

 
33. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s.,                        
IČ: 49558048, se sídlem Přerov, tř. 17. listopadu 723/1, na přípravu a realizaci premiéry hry    
v roce 2009 „Nejstarší řemeslo“, 

 
34. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, 
se sídlem Přerov, Brabansko 566/2, na provoz složky – Loutkové divadlo v roce 2009, 

 
35. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3 980 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem IMIT s.r.o., IČ: 62360540, se sídlem 
Přerov, Komenského 1035/4, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním 
veřejných kulturních vystoupení a představení v Městském domě pro obyvatele města 
uskutečněné v roce 2009, 

 
36. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 000 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond Přerovského jazzového 
festivalu,   IČ: 49558005, se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, na organizační náklady spojené    
s uskutečněním XXVI. Československého jazzového festivalu v roce 2009, 

body 7. – 36. jsou zpracovány dle přiložených zásad dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 
2009 (viz CD). 

 
 
 
 



 19

 

560/19/5/2008 Grantový program pro rok 2009 - vyhlášení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. vyhlašuje Grantový program pro rok 2009 dle přiložených zásad 
 
2. vyzývá žadatele k  předkládání žádostí o finanční podporu dle přiložených zásad Grantového 

programu pro rok 2009. Termín pro podávání žádostí o finanční podporu je do 11. února 2009 
na adresy dle důvodové zprávy.  

 
 

561/19/6/2008 Změna usnesení č. 444/17/5/2008  přijatého Zastupitelstvem města 
Přerova na jeho 17. zasedání konaném dne 8. září 2008 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 444/17/5/2008 přijatého      
na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného  dne 8.9.2008, a to tak,  
 
že původní text usnesení: 
 
„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 374.182,- 
Kč panu Romanu Klimkovi, Komenského 41, Přerov I – Město, 750 02, IČ 47182105, na vybudování 
vjezdu na parkoviště a inženýrských sítí - přeložky VN a NN na pozemcích p.č. 4394/80 a 4394/1 v 
k.ú. Přerov.  Uvedená technická infrastruktura bude vybudována pro novostavby 2 bytových domů v 
ulici Seifertova v Přerově na pozemku p.č. 4394/80  v k.ú. Přerov.“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
„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. 
209.182,- Kč panu Romanu Klimkovi, Komenského 41, Přerov I – Město, 750 02, IČ 47182105,        
na vybudování vjezdu na parkoviště a inženýrských sítí - přeložky NN na pozemcích p.č. 4394/80        
a 4394/1 v k.ú. Přerov.  Uvedená technická infrastruktura bude vybudována pro novostavby 2 
bytových domů v ulici Seifertova v Přerově na pozemku p.č. 4394/80  v k.ú. Přerov.“ 
 

 

562/19/6/2008 Integrovaný plán rozvoje města Přerov - Jih 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje Integrovaný plán rozvoje města Přerov - Jih, dle důvodové zprávy, 
 

2. ukládá Radě města Přerova vyčlenit v návrhu rozpočtu v dalších obdobích (2009-2013) 
příslušný objem finančních prostředků na realizaci IPRM. 

Termín: průběžně 
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563/19/6/2008 Dopis primátora ministru dopravy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí dopis primátora Ing. Jiřího Lajtocha 
ministrovi dopravy ing. Aleši Řebíčkovi s žádostí o schůzku ve věci neschválení projektu „I/55 Přerov 
- průtah centrem, 1. etapa“ Ministerstvem dopravy. 
 

 

564/19/7/2008 Přerovský volejbalový klub - poskytnutí účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Přerovský volejbalový klub, IČ 26550466,      
se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na sportovní činnost mládežnických družstev v roce 2008, 

 
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) 

457,8 - 100,0 357,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

150,0 + 100,0 250,0 

 
 

 

565/19/7/2008 Finanční podpora fotbalu v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE , IČ: 47999152,  
se sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní činnost v roce 2008 

 
2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem FK Viktorie P řerov, IČ: 42866758, se sídlem 
Přerov, Alšova 2, stadión SK, na sportovní činnost v roce 2008 

 
3. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Přerov o.s., IČ: 66743338, se sídlem 
Přerov, Sokolská 28, na sportovní činnost v roce 2008 

 
4. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov 
- Předmostí, IČ: 00535575, se sídlem Přerov - Předmostí, Hranická 157, na sportovní činnost 
oddílu příjemce - Klubu mládežnické kopané v roce 2008 

 
5. schvaluje poskytnutí  dotace ve výši 5.000,- Kč a uzavření  smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec, IČ: 
60782129, se sídlem Přerov - Újezdec, na sportovní činnost v roce 2008 
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6. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

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

357,8 * - 200,0 157,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

250,0 * + 200,0 450,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 

 

566/19/7/2008 Český svaz metané (pro Okresní svaz metané Přerov) - poskytnutí 
účelové dotace 

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

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz metané, IČ 14499177, se sídlem 
České Budějovice, Včelná, 5. května 298, na dopravu čtyř přerovských družstev Okresního 
svazu metané Přerov na Český pohár v lední metané konaný v říjnu roku 2008 v Českých 
Budějovicích, 

 
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) 

157,8 * - 10,0 147,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

450,0 * + 10,0 460,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 

 

567/19/7/2008 Fitness AVE Přerov - poskytnutí účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Fitness AVE Přerov,  IČ: 66743117, se sídlem 
Přerov, Nádražní 2, na úhradu nákladů spojených s konáním akce „Vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců České Společnosti pro Naturální Sporty“ konané dne 29. 11. 2008 v Přerově,   

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

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6409  Ostatní činnosti j. n. 147,8 * - 6,0 141,8 
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(rada, zastupitelstvo) 
3419 
 

6 Ostatní tělovýchovná činnost 460,0 * + 6,0 466,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 

 

568/19/7/2008 Školy, školská zařízení a městská knihovna – dodatky ke zřizovacím 
listinám  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám škol, školských 
zařízení a městské knihovny, zřízených statutárním městem Přerov, jejichž předmětem je úprava 
nájmu nemovitostí spravovaných těmito organizacemi dle důvodové zprávy. 
 

 

569/19/7/2008 Koncepce v oblasti školství pro léta 2009 - 2012 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje „Koncepci v  oblasti školství pro léta 2009 – 
2012“ ve vztahu ke školám a školským zařízením zřizovaným městem. Znění koncepce je přílohou 
této předlohy. 
 

 

570/19/7/2008 Zřizovací listina příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, U Žebračky 18a, PSČ 750 02, IČ 49558854 včetně protokolů            
o předání a převzetí nemovitého majetku do správy, vše s účinností od 1.1.2009. Touto 
zřizovací listinou příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova se zrušuje zřizovací 
listina z 1.5.2008 včetně jejích dodatků, s výjimkou přílohy č. 1 – Protokolu o předání             
a převzetí nemovitého majetku do správy včetně jeho dodatků, 

 
2. schvaluje, že na příspěvkovou organizaci Sociální služby města Přerova, se sídlem Přerov, 

Přerov I – Město, U Žebračky 18a, PSĆ 750 02, IČ 49558854 přecházejí veškerá práva           
a závazky slučovaných příspěvkových organizací ÚSP – Denního pobytu pro mentálně 
postižené, se sídlem Přerov, Přerov I- Město, Purkyňova 16, PSČ 750 02, IČ 61986071            
a Městských jeslí, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Svisle 2, PSČ 750 02, IČ 47858435,      
a to s účinností od 1.1.2009. 

 
 

571/19/7/2008 Darování movitého majetku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření 2 darovacích smluv mezi statutárním 
městem Přerov jako dárcem a G.R., a S.R., jako obdarovanými, o darování movitých věcí uvedených    
v důvodové zprávě. 
 

 

572/19/7/2008 Dotace Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz Domova sv. 
Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 



 23

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této 
výši mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a Oblastní charitou 
Červený Kostelec, IČ 48623814, se sídlem  Červený Kostelec, ul.5.května 1170, jako 
příjemcem dotace, na provoz Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem,  

 
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) 

117,8 * - 5,0 112,8 

4359 
 

15 Ostatní služby a činnosti 
v oblasti sociální péče 

24,0 * + 5,0 29,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 
 

 

573/19/7/2008 Dotace Arcidiecézní charitě Olomouc na provoz Hospice na Svatém 
Kopečku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
  
1.  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 24.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace         

v této výši mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a Arcidiecézní 
charitou Olomouc, IČ 43962726, se sídlem Olomouc, Křížkovského 6, jako příjemcem dotace, 
na provoz Hospice na Svatém Kopečku, Sadové nám. 24, Olomouc – Sv.Kopeček, 

 
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) 

141,8 * - 24,0 117,8 

4359 
 

15 Ostatní služby a činnosti 
v oblasti sociální péče 

0,0 * + 24,0 24,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 
 

 

574/19/8/2008 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova – 
bytu č. 2612/1 v domě č. p. 2610, 2611 a 2612, bytu č. 2821/18 v domě 
č.p. 1368 a 2821,  bytu č. 459/15 v domě č.p. 458 a 459, bytu č. 459/20 v 
domě č.p. 458 a 459, bytu č. 278/7 v domě č.p. 277 a 278, bytu č. 290/10 
v domě č.p. 279 a 290, bytu č. 292/5 v domě č.p. 291 a 292,  bytu č. 
275/12 v domě č.p. 210, 275 a  276, vše v obci Přerov, bytu č. 37/4 v 
domě č.p. 36 a 37 a bytu č. 37/7 v domě č.p. 36 a 37 v obci Přerov II – 
Předmostí.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2612/1 v domě č.p. 2610,2611 a 2612, Klivarova    

č. 5, Přerov, na pozemku p.č. 2424/2 zast. pl. , včetně spoluvlastnického podílu 589/16369     
na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 589/16369 k pozemku 
p.č. 2424/2 zast.pl. o výměře 630 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví  pana J.M., za 
kupní cenu 1 080 000,-- Kč. 

 
2. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 2821/18 v domě č.p. 1368 a 2821, Kozlovská    

č. 9, Přerov, na pozemku p.č. 3161/18 zast.pl., včetně spoluvlastnického podílu 225/9329 na 
společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 225/9329 k pozemku p.č. 
3161/18 zast. pl. o výměře 495 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana L.M., za 
kupní cenu 680 000,-- Kč. 

 
3. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 37/4 v domě č.p. 36 a 37, Pod skalkou č. 16, 

Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. St. 722 zast. pl., včetně spoluvlastnického   podílu    
4354/281170   na   společných   částech domu  a příslušného spoluvlastnického podílu 
4354/281170 k pozemku p.č. St. 722 zast. pl. o výměře 489 m² v k.ú. Předmostí, do vlastnictví  
pana M.R.,  za kupní cenu 370 000,-- Kč. 

 
4. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 37/7 v domě č.p. 36 a 37, Pod skalkou č. 16, 

Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. St.722 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 
4354/281170 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
4354/281170 k pozemku p.č. St. 722 zast. pl. o výměře 489 m² v k.ú. Předmostí, do vlastnictví 
společnosti  SENSUS, s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 383/17, za kupní cenu 370 000,-- 
Kč. 

 
5. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 459/15 v domě č.p. 458 a 459, Svisle č. 5, 

Přerov, na pozemku p.č. 5307/80 zast. pl. , p.č. 5307/297 zast.pl. a p. č. 5307/81 zast. pl., 
včetně spoluvlastnického podílu 383/26356 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 383/26356 k pozemku p.č. 5307/80 zast. pl. a p.č. 5307/297 zast. pl. 
o výměře 287 m² a 6 m² v k.ú. Přerov, do vlastnictví paní P.P., za kupní cenu 360 000,-- Kč.  

 
6. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 459/20 v domě č.p. 458 a 459, Svisle č. 5, 

Přerov, na pozemku p.č. 5307/80 zast. pl., p.č. 5307/297 zast. pl a p. č. 5307/81 zast. pl., 
včetně spoluvlastnického podílu 760/26356 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 760/26356 k pozemku p.č. 5307/80 zast. pl. a p.č. 5307/297 zast. pl. 
o výměře 287 m² a 6 m² v k.ú. Přerov, do vlastnictví  L.M., za kupní cenu 600 000,-- Kč. 

 
7. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 278/7 v domě č.p. 277 a 278, tř. 17. listopadu č. 

18, Přerov, na pozemku p.č. 2883/35 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu  598/30856 na 
společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 598/30856 k pozemku p.č. 
2883/35 zast. pl. o výměře 530 m² v k.ú. Přerov, do vlastnictví  pana M.R., za kupní cenu       
500 000,-- Kč. 

 
8. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 290/10 v domě č.p. 279 a 290, tř. 17. listopadu 

č. 22, Přerov, na pozemku p.č. 2883/37 zast.pl., včetně spoluvlastnického podílu 6004/310977 
na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 6004/310977 k pozemku 
p.č. 2883/37 zast. pl. o výměře 523 m² v k.ú. Přerov do vlastnictví  společnosti SENSUS, 
s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská č. 383/17, za kupní cenu 510 000,-- Kč. 

 
9. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 292/5 v domě č.p. 291 a 292, tř. 17. listopadu č. 

26, Přerov, na pozemku p.č. 2883/39 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 481/25060 na 
společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu  481/25060  k pozemku  p.č. 
2883/39 zast. pl. o výměře  483 m²  v k.ú. Přerov do vlastnictví pana M.R., za kupní cenu      
520 000,-- Kč. 
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10. schvaluje úplatný převod pohledávky za panem Josefem Szeticskou, bytem Přerov, tř. 17. 

listopadu č. 12, ve výši 24 604,-- Kč bez příslušenství, který se váže k bytu č. 275/12 v domě 
č.p. 210, 275 a 276, tř. 17. listopadu č. 12, Přerov, na pozemku p.č. 2883/33 zast. pl. v k.ú. 
Přerov, do vlastnictví společnosti SENSUS, s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská č. 383/17, za 
úplatu ve výši 130 000,-- Kč. 

 
11. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 275/12  v domě č.p. 210, 275 a 276, tř. 17. 

listopadu č. 12, Přerov, na pozemku p.č. 2883/33 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu  
598/33417 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 598/33417 k 
pozemku p.č. 2883/33 zast. pl. o výměře 759 m² v k.ú. Přerov, po úhradě úplaty za 
pohledávku, která se k předmětnému bytu váže, do vlastnictví společnosti SENSUS, s.r.o., se 
sídlem Přerov, Kojetínská č. 383/17, za kupní cenu  410 000,-- Kč. 

 
 

 

575/19/8/2008 Změna některých obecně závazných vyhlášek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2004,             

o čistotě a o ochraně veřejné zeleně, 
 
2. vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.13/2001,           

o nakládání s komunálním odpadem, ve znění obecně závazné vyhlášky č.5/2002 a obecně 
závazné vyhlášky č.2/2007. 

 
 

576/19/8/2008 Dálniční obchvat Přerova – výzva ministrovi dopravy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí obsah výzvy primátora Ing. Jiřího 
Lajtocha a náměstkyně primátora Mgr. Eleny Grambličkové ministrovi dopravy k dodržení 
stanovených termínů výstavby úseků dálnice D1 Říkovice – Přerov a Přerov – Lipník nad Bečvou, a to 
zejména z důvodu ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými účinky znečištění ovzduší způsobeného 
dopravním přetížením vnitřních komunikací města. 
 

 

577/19/8/2008 Návrh na změnu názvu ulice Gen. Fajtla 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 504/18/7/2008, kterým schválilo pojmenovat ulici v Přerově, část   Přerov 

I- Město, v katastrálním území Přerov, názvem "Gen. Fajtla" 
 

2. schvaluje pojmenovat ulici v Přerově, část  Přerov I - Město, v katastrálním území Přerov, 
názvem " Hostýnská ". 

 

578/19/8/2008 Odvolání soudce přísedícího u Okresního soudu v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání odvolává k 9.12.2008 na vlastní žádost z funkce soudce 
přísedícího u Okresního soudu v Přerově Mgr. Richarda Blaštíka. 
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579/19/8/2008 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2009 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu § 71 odst. 4 zákona  č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částku, která přísluší v roce 2009 jako 
náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu 
výkonu funkce v rozsahu a za podmínek, uvedených v důvodové zprávě. 
 

 

580/19/9/2008 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty                  
a připomínkami vznesenými na 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

 

V Přerově dne 9. prosince 2008 

 

 

 

 

 

 

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


