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USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 13.10.2008 

 

466/18/1/2008 Zahájení, schválení programu 18. zasedání, volba ověřovatelů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 13. října 2008 
 
2. schvaluje Mgr. Radovana Rašťáka a MUDr. Beátu Philippovou za ověřovatele 18. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

467/18/2/2008  1. Zpráva o provedené kontrole víceúčelového hřiště Svisle  
2. Zpráva o provedené kontrole pořadníku přidělených městských       
bytů 

 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole víceúčelového hřiště Svisle 
 
2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole pořadníku přidělených městských bytů 
 
3. schvaluje návrh Kontrolního výboru na opatření, aby evidovaní zájemci o byt byli vyzváni dle 

potřeby k aktualizaci jejich požadavku 
 

468/18/2/2008 Osadní výbory - návrh na zřízení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. zřizuje pětičlenný osadní výbor místní části Popovice a jeho předsedou volí Vladimíra 

Pavlištíka a jako členy volí Vladimíra Rösse, Josefa Suchánka, Romana Horkého                     
a Ing. Dagmar Beranovou, a to s účinností od 1. 1. 2009.   

 
2. zřizuje pětičlenný osadní výbor v místní části Čekyně. 

 

469/18/2/2008 Podněty a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, které zazněly      
na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

470/18/2/2008 Příspěvek pro kino Hvězda, informace o činnosti výboru 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o činnosti výboru. 
 

471/18/2/2008 Informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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472/18/3/2008 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 schvaluje záměr poskytnutí finančního příspěvku formou 
daru v celkové výši 50.000,-Kč statutárním městem Přerovem  žadatelům:  
 
1. K. D. Ing., ve výši 607,-Kč 
2. K.M., ve výši 607,-Kč. 
3. K.J. , ve výši 438,-Kč. 
4. K.M., ve výši 438,-Kč. 
5. PhDr. N.I., ve výši 1.245,-Kč.  
6. P.M. , ve výši 865,-Kč. 
7. R.H., ve výši 1.194,-Kč. 
8. Š.O., ve výši 866,-Kč. 
9. Stavební bytové družstvo Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov ve výši 

43.740,-Kč. 
 

473/18/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  
pozemků p.č. 198/12 a p.č. 66 oba v k.ú. Popovice u Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 198/12 orná půda 
o výměře 969 m2 a pozemku p.č. 66 vodní plocha o výměře 44 m2 oba 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, za kupní cenu celkem 469.450,- Kč, t.j. 463,40 Kč/m2 - cena v místě a 
čase obvyklá. 

 

474/18/3/2008 Směna nemovitých věcí  -  části pozemku p.č.253/14 v k.ú Pavlovice u 
Přerova a pozemku p.č. 50/7 v k.ú. Prusínky ve  vlastnictví  
statutárního města Přerova, za část  pozemku  p.č.  254/1 ve ZE-PK 
Pavlovice u Přerova a  část pozemku  p.č. 51/2 v k.ú. Prusínky             
ve vlastnictví obce Pavlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu  nemovitých věcí  -   pozemku  p.č. 50/7  
ostatní  plocha o výměře 79 m² v k.ú. Prusínky  a části pozemku p.č.253/14 zahrada o výměře 40 m²    
v k.ú Pavlovice u Přerova, dle geometrického plánu č. 330-131/2007 se jedná o pozemek p.č. 253/16 
zahrada o výměře 29 m²  a   pozemek p.č. 253/17 zahrada o výměře 17 m² ve  vlastnictví  statutárního 
města Přerova,  za část  pozemku  p.č.  254/1 ve  ZE-PK o výměře 240 m² , dle geometrického plánu   
č. 330-131/2007 se jedná o pozemek p.č. 254/4 ostatní plocha o výměře 240 m²  v k.ú.  Pavlovice        
u Přerova a část  pozemku  p.č. 51/2 o výměře 114 m² , dle geometrického plánu č. 83-6/2007  se 
jedná o pozemek p.č. 51/3 ostatní plocha  o výměře 114 m²  v k.ú. Prusínky ve vlastnictví obce 
Pavlovice u Přerova.Směna bude realizována bez doplatků. 

 

475/18/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2356/1 a p.č. 5073/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 359/16/4/2008                       
z  16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne  16.6.2008, kterým schválilo  převod: 
 
1. části pozemku p.č. 2653/1 ost. plocha o výměře 143 m2 označeného dle geometrického plánu          

č. 3821-223/2007 jako díl "a"  v k.ú. Přerov za kupní cenu ve výši 83 780,- Kč 
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2. části pozemku p.č. 5073/1 ost. plocha o výměře 6 m²  označeného dle geometrického plánu             
č. 3821-223/2007 jako díl "b" v k.ú. Přerov  za kupní cenu ve výši  8 790,-  Kč 

 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti JANA a.s., se sídlem Přerov,  
Koliby 2, IČ 45192863. 
 
 se nahrazuje textem: 
 
1. části pozemku p.č. 2653/1 ost. plocha o výměře 143 m² označeného dle geometrického plánu       

č. 3933-153/2008 jako pozemek p.č. 2653/3 ost. plocha  v k.ú. Přerov za kupní cenu ve výši         
83 780,- Kč 

2. části pozemku p.č. 5073/1 ost. plocha o výměře 6 m²  označeného dle geometrického plánu          
č. 3933-153/2008 jako pozemek p.č. 5073/4 ost. plocha v k.ú. Přerov  za kupní cenu ve výši          
8 790,- Kč 

 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti JANA a.s., se sídlem Přerov,    
Koliby 2, IČ 45192863. 

 

476/18/3/2008 „Cyklostezka Přerov – Henčlov“: úplatný p řevod nemovitých věcí      
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.2602/4               
v k.ú.Troubky nad Bečvou 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č.693/30/3/2006 C-1 bod 8. 
přijatého na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10.10.2006, ve znění usnesení 
č.256/12/3/2008 C-5 přijatého na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 4.2.2008, 
kterým byl schválen úplatný převod nemovitých věcí – pozemku p.č. 2602/4 ostatní plocha o výměře 
32 m² z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – 
Hodolany, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 70960399, 
se sídlem Lipenská 120, Olomouc jako správcem nemovitostí ve vlastnictví kraje, tak, že text: 
 
„p.č.2602/4 ost. plocha o výměře 32 m² z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ: 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, IČ: 70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc jako správcem nemovitostí 
ve vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši max. 7.680,--Kč (tj. 240,--Kč/m²)“ 
   
se nahrazuje textem:  
 
„p.č.5101/8 ost. plocha o výměře 19 m² z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ: 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, IČ: 70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc jako správcem nemovitostí 
ve vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 2.650,-Kč“. 

 

477/18/3/2008 „Cyklostezka Přerov – Henčlov“: úplatný p řevod nemovitých věcí      
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.2602/7 a 
p.č.4118 v k.ú.Troubky nad Bečvou 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č.693/30/3/2006 C-1 bod 2. 
přijatého na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10.10.2006, kterým byl schválen 
úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č.2602/7 ostatní plocha o výměře cca 120 m² a p.č.4118 
orná půda o výměře cca 100 m² v k.ú.Troubky nad Bečvou z vlastnictví J.Š.,  tak, že text: 
 
„p.č.2602/7 ost. plocha o výměře cca 120 m² a p.č.4118 orná půda o výměře cca 100 m² z vlastnictví   
J. Š., za kupní cenu ve výši max.  52.800,--Kč (tj. 240,--Kč/m²)“ 
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  se nahrazuje textem:  
 
„p.č.5101/12 ost. plocha o výměře 27 m² z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ: 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, IČ: 70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc jako správcem nemovitostí 
ve vlastnictví kraje, za kupní cenu ve výši 2.375,-Kč (tj.87,95 Kč/m²) a p.č.4118 orná půda o výměře 
cca 100 m² z vlastnictví  J.Š., za kupní cenu ve výši max. 24.000,--Kč (tj.240,--Kč/m²)“.                      

 

478/18/3/2008 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
budovy bez č.p./č.ev. příslušné k části obce Přerov II.-Předmostí dosud 
nezapsané v katastru nemovitostí - prodejního stánku na části 
pozemku p.č. 30/1 ost.pl. v k.ú. Předmostí,  včetně přípojek inž. sítí a 
venkovních úprav  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod budovy bez č.p./č.ev. příslušné 
k části obce Přerov II.-Předmostí dosud nezapsané v katastru nemovitostí - prodejního stánku na části 
pozemku p.č. 30/1 ost.pl. v k.ú. Předmostí,  včetně přípojek inž. sítí a venkovních úprav z vlastnictví 
manželů P. a   I.L., do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 200.000,- Kč - cena v 
místě a čase obvyklá. 

 

479/18/3/2008 Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 649/11 v k.ú. Kozlovice     
u Př. za část pozemku p.č. 2579 v k.ú.Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu pozemků – části pozemku p.č. 649/11 
ost. pl. o výměře cca 700 m² v k.ú.Kozlovice u Př. ve vlastnictví společnosti ADVISER s.r.o., Přerov, 
Seifertova 2834/33 za část pozemku p.č. 2579 trvalý travní porost o výměře cca 700 m² v k.ú. Přerov 
ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě. Na základě této smlouvy bude na části 
pozemku p.č. 649/11 ost.pl. v k.ú. Kozlovice u Př. realizována stavba „Kanalizace Kozlovice“ – 
investor statutární město Přerov. Podmínkou uzavření směnné smlouvy je výmaz zástavního práva 
váznoucího na pozemku p.č. 649/11 ost.pl. v k.ú. Kozlovice u Př.  Geometrický plán na oddělení 
směňovaných částí pozemků bude objednán po kolaudaci stavby „Kanalizace Kozlovice“ a                
po předložení výpisu z KN na pozemek p.č. 649/11 v k.ú.Kozlovice u Př. společností ADVISER s.r.o., 
kde nebude v části C-LV zápis o zatížení pozemku zástavním právem ani jiným právem. Směnná 
smlouva bude uzavřena do 90-ti dnů od doručení geometrického plánu na oddělení směňovaných částí 
pozemků a znaleckého posudku na určení cen směňovaných částí pozemků. Směna bude realizována   
s doplatkem rozdílu cen pozemků. Náklady spojené se směnou budou hrazeny účastníky rovným 
dílem. 

 

480/18/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2403 ostatní  plocha v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  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. 

 

481/18/4/2008 Rozpočtové opatření č. 12 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a 
závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 
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482/18/4/2008 Rozpočtové opatření - příspěvková organizace Technické služby města 
Přerova 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3639 2111 11 Příjmy z poskytování služeb a 
výrobků (TSMP) 

0,0 + 5 258,1 5 258,1 

3639 2141 11 Příjmy z úroků (TSMP) 
 

0,0 + 12,5 12,5 

3639 2324 11 Přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady (TSMP) 

0,0 + 115,0 115,0 

3639 2123 11 Ostatní odvody příspěvkových 
organizací (TSMP) 

0,0 + 5 614,4 5 614,4 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3639 11 Komunální služby a územní 
rozvoj j. n. (mzdy pracovníků 
příspěvkové organizace TSMP a 
ostatní náklady) 

200,0 + 11 000,0 11 200,0 

 
 

483/18/4/2008 Dar Olomouckému kraji na nákup nemovitosti 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření darovací smlouvy na částku 4 000 000,- Kč mezi statutárním městem 

Přerovem jako dárcem a Olomouckým krajem jako obdarovaným, na částečnou úhradu kupní 
ceny na odkoupení budovy bez čp./č.e. jiná stavba na pozemku parc.č. 2207 a pozemků parc. 
č. 2207 zast.pl. a parc.č. 2208 ost.pl., vše v k.ú. a obci Přerov, s jejich součástmi a 
příslušenstvím (dále „dotčené nemovitosti“), které jsou vlastnictvím Kongregace Sester 
Neposkvrněného Početí Panny Marie III. Řádu sv. Františka z Assisi, se sídlem Dolní náměstí 
114/24, 772 00 Olomouc, do vlastnictví obdarovaného za účelem zachování ZUŠ Bedřicha 
Kozánka v dané nemovitosti, jejímž provozovatelem je Olomoucký kraj. 
Součástí darovací smlouvy budou podmínky, za kterých se předmětný dar Olomouckému kraji 
poskytne, přičemž jednou z podmínek bude i vrácení daru v případě, že by obdarovaný,         
do deseti let od uzavření této smlouvy, chtěl nemovitosti výše citované, převést na třetí osobu. 
Další podmínky vedoucí k vrácení daru jsou uvedeny v darovací smlouvě. 
 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 4111 11 Neinv. přijaté transfery z 
všeobecné pokladní správy 
státního rozpočtu 

5 235,3 + 2 700,0 7 935,3 
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 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

108 205,3 + 1 300,0 109 505,3 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409 23 Ostatní činnosti j. n. (dar na 
budovu ZUŠ) 

0,0 + 4 000,0 * 4 000,0 

 * za podmínky schválení nákupu nemovitosti Olomouckým krajem 
 
3. schvaluje následující úpravu závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

32 942,0 + 4 000,0 * 36 942,0 

 * za podmínky schválení nákupu nemovitosti Olomouckým krajem 
 

 

484/18/4/2008 Rozpočtové opatření č. 12 – investiční akce 

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

485/18/4/2008 Uzavření smlouvy o zániku zástavního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zániku zástavního práva 
mezi statutárním městem Přerov a Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 2651, 2652    
Dvořákova 65, 67 v Přerově, kterou po dohodě smluvních stran zaniká zástavní právo k bytové 
jednotce č. 2651/14 v objektu bydlení č.p. 2651, 2652, příslušnému k části obce Přerov I – Město,     
na parcele p.č. 2644/4, zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 
720/26945na společných částech uvedeného objektu bydlení a včetně spoluvlastnického podílu           
v rozsahu 720/26945 na pozemku p.č.2644/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 670 m²,                
ve společném jmění manželů I.Ch.  a   I.Ch., vše v katastrálním území Přerov, zapsané u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 11442, 6385. 

 

486/18/4/2008 Rozpočtové opatření č. 12 - dodatek 

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

 

487/18/4/2008 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro kino Hv ězda 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr na poskytnutí finančního příspěvku       
ve výši 400.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem kina Hvězda v roce 2008 
pro Alenu Šiškovou, gen. Štefánika 1992/8, Přerov, IČ 630 31 817.    
 
 
 
 
 



 7 

 

488/18/5/2008 Vybudování komunikace v prodloužení ul. Durychovy v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo zařadit dokončení místní obslužné komunikace 
ul. Durychova mezi jmenovité akce města na rok 2009 po bezúplatném převodu pozemků a 
nedokončené stavby do majetku města. 

 

489/18/5/2008 Vybudování komunikace v prodloužení ul. Větrná - Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo zařadit vybudování místní obslužné komunikace 
v prodloužení ul. Větrná, Újezdec u Přerova, mezi jmenovité akce města na rok 2009. 

 

490/18/5/2008 Plánovací smlouva k výstavbě 2 rodinných domů v prodloužení ul. 
Větrná v m.č. Újezdec 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje plánovací smlouvu bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a žadateli J.M., a Ing. R.B., na 
vybudování inženýrských sítí a nové komunikace pro novostavby rodinných domů na pozemcích p.č. 
509, 506/1 a 505/1 vše v k.ú.Újezdec u Přerova. 

 

491/18/5/2008 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu v m.č. Lověšice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a V. a I.J., na vybudování nové veřejné 
infrastruktury na pozemku KN p.č. 495 v k.ú. Lověšice u Přerova pro novostavbu rodinného domu v 
ulici Družstevní.  

 

492/18/5/2008 Plánovací smlouva k výstavbě 15 novostaveb rodinných domků v m.č. 
Kozlovice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a Robertem Bučkem, IČ: 68928955, 
Topolová 419/1, 783 01 Olomouc-Slavonín na vybudování veřejných inženýrských sítí a obslužné 
komunikace pro novostavby 15 rodinných domů na pozemcích KN p.č. 208/2, 208/5, 213, 820/1 a na 
pozemku p.č. 723/8 dle geometrického plánu č. 551-141/2007 na rozdělení pozemku KN p.č. 723/1 
vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

493/18/5/2008 Územní plán města Přerova - podklady pro zapracování do návrhu 
územního plánu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování  a stavebním řádu, v platném znění schvaluje zařazení místní komunikace 
propojující ulici Kopaniny a sil. I/47 (směr Lipník n/B) vedené přes areál přerovského výstaviště, viz 
příloha č. 2. 

 

494/18/5/2008 Pořízení regulačního plánu části sídelního útvaru Přerov, současně       
s pořízením Územního plánu Přerova, podle přísl.ustanovení zákona   
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se podnětem 
zastupitelstva  k vypracování regulačního plánu. 
 

 

495/18/6/2008 Zařízení školního stravování Přerov, Za mlýnem 1 - sloučení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje sloučení příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov, Za mlýnem 1, 

IČ: 49558919, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Za mlýnem 1 s  příspěvkovou organizací 
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Kratochvílova 30, s účinností od 01. 01. 2009 

 
2. schvaluje, že přejímající organizací příspěvkové organizace Zařízení školního stravování 

Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 49558919, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Za mlýnem 1 je 
příspěvková organizace Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, 
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30, na kterou s účinností od 01. 01. 2009 
přecházejí veškerá práva a závazky Zařízení školního stravování Přerov, Za mlýnem 1. 

 
3. schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 

30. Znění dodatku je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 
 

 

496/18/6/2008 Základní škola Přerov, Svisle 13 -  dodatek k protokolu o předání a 
převzetí nemovitého majetku do správy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k protokolu o předání a 
převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a 
subjektem Základní škola Přerov, Svisle 13, jehož předmětem je předání stavebních úprav a pozemků 
školního hřiště do správy školy a úprava výměry pozemku ve správě školy dle důvodové zprávy. 
 

 

497/18/6/2008 V.K. - 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 V.K., na dopravu na Mistrovství světa v terénním triatlonu 
(Xterra), které se bude konat v průběhu měsíce října 2008 na ostrově Maui na Hawai, 

 
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) 

487,8 - 10,0 477,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

120,0 + 10,0 130,0 
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498/18/6/2008 M.Z. - poskytnutí účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a M.Z.,  na dopravu na Mistrovství světa v kulturistice, které 
se bude konat ve dnech  2. - 9. listopadu 2008 v Bahrajnu, 

 
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) 

477,8 * - 20,0 457,8 

3419 
 

6 Ostatní tělovýchovná činnost 130,0 * + 20,0 150,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

499/18/6/2008 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – nadstandardní 
pedagogické služby 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 237/11/7/2007, bod 2,           
z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10. 12. 2007 tak, že stávající text: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytování nadstandardních pedagogických 
služeb na Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16 pro školní rok 2008/2009, spočívající                
v činnostech speciálního pedagoga, logopeda, výchovně psychologického poradce a pedagoga volného 
času, za podmínky poskytování těchto činností odborně kvalifikovanými osobami a vykrytí nákladů 
těchto služeb z dotací získaných uvedenou školou. 
 
se nahrazuje textem: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje financování nákladů speciálního pedagoga a 
pedagoga volného času Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 pro školní rok 2008/2009             
z  finančních prostředků statutárního města Přerova dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové 
zprávě. 

 

500/18/6/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – bytu 
č. 1956/9 v domě č.p. 1956, bytu č. 2707/3 v domě č.p. 2706, 2707, bytu 
č. 2724/3 v domě č.p. 2724, bytu č. 50/13 v domě č.p. 50, bytu č. 50/17 v 
domě č.p. 50, bytu č. 2695/3 v domě č.p. 2694, 2695 a bytu č. 1462/12 v 
domě č.p. 1446 a 1462, vše v Přerově – změna usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 335/14/10/2008, přijatého 
Zastupitelstvem města Přerova na jeho 14. zasedání, konaném dne 28.4.2008, a to tak, že původní text 
bodu 3. usnesení :  
 
"3. Zastupitelstvo města  Přerova po projednání schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 
2724/3 v domě č.p. 2724, bří Hovůrkových  č. 16,  Přerov, na pozemku p.č. 5307/291zast. pl., 
5307/293 zast. pl., 5307/66 zast. pl., 5307/290 zast. pl., 5307/292 zast. pl., včetně spoluvlastnického 
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podílu 727/10996 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 727/10996 k 
pozemku p. č. 5307/291  o výměře 14 m²,   p.č. 5307/293 o výměře 6 m²,   p.č. 5307/66  o výměře  230 
m², p.č. 5307/290  o výměře 10 m², p.č. 5307/292 o výměře 31 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do 
vlastnictví pana  L.L.,  za kupní cenu 469 943,-- Kč," 
 
se nahrazuje  tímto novým zněním : 
 
"3. Zastupitelstvo města  Přerova po projednání schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 
2724/3 v domě č.p. 2724, bří Hovůrkových  č. 16,  Přerov, na pozemku p.č. 5307/291zast. pl., 
5307/293 zast. pl., 5307/66 zast. pl., 5307/290 zast. pl., 5307/292 zast. pl., včetně spoluvlastnického 
podílu 727/10996 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 727/10996 k 
pozemku p. č. 5307/291  o výměře 14 m² a p.č. 5307/293 o výměře 6 m²  v k.ú. Přerov, obci Přerov, 
do vlastnictví pana  L.L.,  za kupní cenu 468 134,-- Kč," 

 

501/18/6/2008 Záměr zakoupení 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 schvaluje záměr zakoupit dva byty zvláštního určení-
bezbariérové byty včetně kuchyňských linek (standardní nebo bezbariérové dle zdravotního stavu 
budoucích uživatelů) a dvě garáže k těmto bytům na rohu ulic Čechova a Jaselská v Přerově od firmy 
Estate s.r.o., Grafická 16,150 00 Praha 5, IČ 276 08 484, za cenu do výše 3 700 000,-.  Kč. 

 

502/18/7/2008 Projekt Předmostím až do pravěku – víceúčelový areál „Mamutov“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o průběhu realizace projektu Předmostím až do pravěku, 
 
2. schvaluje záměr vybudovat víceúčelový areál „Mamutov“ v Předmostí. 

 

503/18/7/2008 Dočasný peněžní fond „Vánoční sbírka 2008“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. zřizuje dočasný peněžní fond „Vánoční sbírka 2008“, 
 
2. vydává Statut dočasného peněžního fondu „Vánoční sbírka 2008“. 
 

 

504/18/7/2008 Návrh na název ulice v Přerově, Přerov I - Město 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenovat ulici v Přerově, část                  
Přerov I- Město, v katastrálním území Přerov, názvem "gen. Fajtla". 

 

505/18/7/2008 Informace o členství statutárního města Přerova ve sdruženích a 
svazech 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o členství statutárního města Přerova ve sdruženích a svazech, 
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2. neschvaluje ukončení členství ve Sdružení obcí střední Moravy k 31.12.2008. 
 

506/18/7/2008 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozu výherních hracích 
přístrojů na území města Přerova 

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 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, 
Havířov, Ústí nad Labem. 

 

507/18/8/2008 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty a 
připomínkami vznesenými na 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Kontrolní termín: 08.12.2008 
 

V Přerově dne 14.10.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Jiří Lajtoch                 Mgr. Radovan Rašťák 
primátor města Přerova                člen Rady města Přerova 


