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USNESENÍ ze 17.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. září 2008 

 

417/17/1/2008 Zahájení, schválení programu 17. zasedání, volba ověřovatelů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. září 2008 
 
2. schvaluje Ing. Naděždu Jačkovou a pana Petra Lagu za ověřovatele 17. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova 
 

 

418/17/2/2008 Zpráva o provedené kontrole akce "Maják" Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zápis o provedené kontrole akce "Maják" 
Přerov. 
 

 

419/17/2/2008 Zpráva o provedené kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města 
Přerova za I. pololetí 2007 

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

za I. pololetí 2007 
 
2. schvaluje návrh Kontrolního výboru na opatření, aby v usneseních Zastupitelstva města 

Přerova byla prováděna zpětná kontrola plnění termínů usnesení. 
 

 

420/17/2/2008 Návrh na změnu v personálním obsazení Kontrolního výboru 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává v souladu s §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

na základě vlastní žádosti z funkce člena kontrolního výboru Alenu Vaško, a to s účinností    
od 9.9.2008, 

 
2. zvolilo v souladu s §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),      

do funkce člena kontrolního výboru  Danu Dobýškovou, a to s účinností od 9.9.2008. 
 

 

421/17/2/2008 Restrukturalizace sociálních služeb a jeslí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 389/16/5/2008 ze                
16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného ve dnech 16. 6. 2008 a 23. 6. 2008, kterým 
schválilo sloučení příspěvkových organizací Ústav sociální péče – denní pobyt pro mentálně postižené 
a Městské jesle do příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, tak, že text: 
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„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje sloučení příspěvkové organizace Sociální 
služby města Přerova, Ústav sociální péče – denní pobyt pro mentálně postižené a Městské jesle         
do jedné příspěvkové organizace s názvem Sociální služby města Přerova s účinností od 1. 1. 2009.“ 
 
se nahrazuje textem 
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje sloučení příspěvkových organizací Ústav 
sociální péče – denní pobyt pro mentálně postižené a Městské jesle do stávající příspěvkové 
organizace Sociální služby města Přerova s účinností od 1. 1. 2009.“ 
 

 

422/17/2/2008 Náměty a připomínky ze 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, které zazněly       
na 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

423/17/2/2008 Informace o činnosti Rady města Přerova od 16. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje financování akce "Dopravní stavby - Přerov" ve výši 106.843.862,00 Kč (tj. včetně 

DPH 
 
2. ukládá Radě města Přerova vyčlenit v návrhu rozpočtu v dalších obdobích (2008 - 2014) 

příslušný objem finančních prostředků na tuto akci 
 
3. bere na vědomí informace o usneseních Rady města Přerova od 16. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova 
 

 

424/17/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí  z vlastnictví 
statutárního města Přerova, do vlastnictví žadatelů: 
Jedná se o: 
-    pozemek p.č. 410/2  zast. plocha a nádvoří o výměře  21 m2 a budova bez čp/če, garáž             

na pozemku p.č. 410/2, vše v k.ú. Přerov  -  Z.R., za  kupní cenu ve výši   45.960,- Kč.  
 
-    pozemek p.č. 410/3 zast. plocha a nádvoří o výměře  18 m2 a budova bez čp/če, garáž             

na pozemku p.č. 410/3, vše v k.ú. Přerov  -  Z.B., za  kupní cenu ve výši  38.780,- Kč.     
 
 -   pozemek p.č. 410/4 zast. plocha a nádvoří o výměře  19 m2 a budova bez čp/če, garáž            

na pozemku  p.č. 410/4, vše v k.ú. Přerov – J.V., za  kupní cenu ve výši  41.970,- Kč.    
 
-   pozemek p.č. 410/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 19 m2 a budova bez čp/če, garáž na 

pozemku p.č. 410/5, vše v k.ú. Přerov -  J.R., za  kupní cenu ve výši  42.020,- Kč. 
 
-     pozemek p.č. 410/6  zast. plocha a nádvoří o výměře 20 m2   a budova bez čp/če,  garáž         

na pozemku p.č. 410/6, vše v k.ú. Přerov  -  M.K., za  kupní cenu ve výši  43.420,- Kč.   
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-    pozemek p.č.412/7 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2 a budova bez čp/če, garáž              
na pozemku p.č. 412/7, vše v k.ú. Přerov – M.K.,za kupní cenu ve výši 96.810,- Kč. 

 
-  pozemek p.č.412/8  zast. plocha a nádvoří o  výměře 23 m2 a budova bez čp/če, garáž             

na pozemku   p.č. 412/8, vše v k.ú. Přerov – M.K., za  kupní cenu ve výši 99.710,- Kč. 
 

 

425/17/3/2008 Převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 57 v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje převod pozemku p.č. 57 zahrada  o výměře     
74 m2  v k.ú. Žeravice, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví paní G.D., za kupní 
cenu 25.900,- Kč, t.j. 350,- Kč/m2 - cena  v místě a čase obvyklá. 
 

 

426/17/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova - části  
pozemku p.č. 4293/1  v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný  převod nemovitých věcí - části  
pozemku p.č. 4293/1, ost. plocha o výměře cca 6 m2  v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města 
Přerova, do vlastnictví fyzických osob, dle jejich stávajícího spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 
4293/12, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a to následovně: 
 
 
Vlastnické právo                                                Bydliště                                                           Podíl 
 
D.L..UDr.                         3997/77296 
 
K.Z.                                                   8140/77296 
 
K.Z. Mgr.                  
a K.H.                                                  8135/77296 
 
M.J.  
a M.,                                       3931/77296 
 
N.V.                                  
a N.Z.,                                                 8183/77296 
 
S.J.Ing.  
a  S.R.Ing.,                                    9967/77296 
 
S.M.                                                     7679/77296 
 
S.J.  
a S.J. RNDr.,                                   7734/77296 
 
Š.L.  
a Š.M.                                      7615/77296 
 
T.A.  
a T.A.,                                    7974/77296 
 
V.A.                                                   3941/77296 
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        Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena  po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení potvrzeného geometrického 
plánu příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. 
 

 

427/17/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 876 a p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků  p.č. 876 zahrada        
o výměře 63 m2 a p.č. 877 zahrada o výměře 23 m2 vše v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města 
Přerova, do vlastnictví pana L.Č., za kupní cenu 7.500,- Kč, t.j. 87,20 Kč/m2 - dle návrhu žadatele. 
 

 

428/17/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 1253/11 a p.č. 1253/12 oba v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 1253/11 lesní 
pozemek o výměře 697 m2 a p.č. 1253/12 lesní pozemek o výměře 46 m2  oba v  k.ú. Veselíčko            
u Lipníka nad Bečvou, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví společnosti Vodovody     
a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 483/21, za kupní cenu 12.000,- Kč, t.j. 16,15 Kč/m2 - 
cena v místě a čase obvyklá. 
 

 

429/17/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 1446/13 v objektu bydlení č.p. 1446, 1462, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. 
Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky       
č. 1446/13 v objektu bydlení č.p. 1446, 1462, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 403/7 v k.ú. Přerov (Palackého 30, 32) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení a zastavěném pozemku p.č. 403/7 ve výši 432/27936, za cenu 386.519,- Kč       
a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přerov ve výši 432/27936          
za cenu 5.632,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 392.151,- 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 D.K., přičemž převod bude realizován 
v termínu do 31.12.2008. 
 

 

430/17/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2722/3 v objektu bydlení č.p. 2722, 2723, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5307/68, 
p.č. 5307/294 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prodloužení termínu pro realizaci úplatného 
převodu - doprodeje bytové jednotky č. 2722/3 v objektu bydlení č.p. 2722, 2723, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5307/68, p.č. 5307/294 vše v k.ú. Přerov (Bří. Hovůrkových 
18, 20) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu bydlení 
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ve výši 603/21875 za cenu 487.605,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěných pozemcích p.č. 
5307/68, p.č. 5307/294 vše v k.ú. Přerov ve výši 603/21875 za cenu 15329,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 502.934,- Kč, dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98      
v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví 
stávajících nájemců, manželů J. a  D.K., z původního termínu do 31.5.2008 na nový termín do 
31.10.2008. 
 

 

431/17/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2704/18 v objektu bydlení č.p. 2704, 2705, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5169/32       
v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky        
č. 2704/18 v objektu bydlení č.p. 2704, 2705, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 5169/32 v k.ú. Přerov (Bohuslava Němce 17, 19) včetně příslušného spoluvlastnického podílu     
na společných částech objektu bydlení za cenu 508.964,- Kč a spoluvlastnického podílu                      
na zastavěném pozemku p.č. 5196/32 v k.ú. Přerov ve výši 5124/217595 za cenu 13.841,- Kč, t.j. 
převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 522.805,- 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 E.H., přičemž převod bude realizován v termínu do 
31.10.2008. 
 

 

432/17/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 193/1 v objektu bydlení č.p. 192, 193, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/6         
v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky        
č. 193/1 v objektu bydlení č.p. 192, 193, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 6, 8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení ve výši 676/17619, za cenu 614.989,- Kč a spoluvlastnického podílu              
na zastavěném pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov ve výši 676/17619 za cenu 14.369,- Kč, t.j. převod 
uvedených nemovitostí za celkovou cenu 629.358,- 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 D.B., přičemž převod bude realizován v termínu do 
31.12.2008. 
 

 

433/17/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
pozemky pod komunikacemi II. a III. třídy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č.216/11/3/2007 B-6 z             
11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10.12.2007, ve znění usnesení                        
č. 290/14/3/2008 ze 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 28.4.2008, kterým 
schválilo převod pozemků, z vlastnictví statutárního města Přerova, do vlastnictví Olomouckého kraje, 
Správy silnic Olomouckého kraje, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, tak, že text:  
 
„- částí  pozemku p.č.6857/1 ost. pl., p.č.5072/3 ost. pl., p.č.6857/2 ost. pl., p.č.994/17 ost. pl., dle 
geometrického plánu č.3687-620/2006 označené jako p.č.6857/1 ost. pl. o výměře 10 443 m2                      

a p.č.5072/3 ost. pl. o výměře 4 011 m2  vše v k.ú. Přerov 
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  - částí pozemku p.č.4973 ost. pl., p.č.6030/2 ost. pl., dle geometrického plánu č.3688-621/2006 
označené jako p.č.4973/1 ost. pl. o výměře 10 485 m2  vše v k.ú.Přerov“ 
 
se nahrazuje textem:  
 
„- částí  pozemku p.č.6857/1 ost. pl., p.č.5072/3 ost. pl., p.č.6857/2 ost. pl., p.č.994/17 ost. pl., dle 
geometrického plánu č.3909-196/2008 označené jako p.č.6857/1 ost. pl. o výměře 10 032 m2 a 
p.č.5072/3 ost. pl. o výměře 4 011 m2  vše v k.ú. Přerov 
  - částí pozemku p.č.4973 ost. pl., p.č.6030/2 ost. pl., dle geometrického plánu č.3910-197/2008 
označené jako p.č.4973/6 ost. pl. o výměře 10 485 m2   vše v k.ú.Přerov“. 
 

 

434/17/3/2008 Prominutí smluvní pokuty společnosti CEVING s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení ve věci prominutí smluvní pokuty      
ve výši 50 % 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. 
 

 

435/17/3/2008 Převod movitých věcí  z majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi  Statutárním 
městem Přerovem, jako dárcem a příspěvkovou   organizací Služby města Přerova  se sídlem  Přerov 
I-Město, Kratochvílova 30, IČ 45180512, jako obdarovaným. Předmětem daru jsou movité věci dle 
přílohy č. 1. 
 

 

436/17/3/2008 Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti TEPLO Přerov, a.s. 
nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitostmi - výměníková stanice 
Palackého centrum + pozemky p.č.4/4 a 12/8 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje navýšení základního jmění formou 
nepeněžitého vkladu níže uvedených nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerova                
do základního kapitálu společnosti TEPLO Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Blahoslavova 1499/7, IČ 25391453, o hodnotu nemovitostí ve výši 2.794.000,- Kč. Jedná se                 
o nemovitosti:  

- pozemků p.č. 4/4  zast. plocha a nádvoří o výměře 227 m2, p.č. 12/8 zast. plocha a nádvoří       
o výměře 3 m2 a stavby  technického vybavení  bez č.p./č.ev (výměníková stanice Palackého 
centrum) na pozemcích  p.č. 4/4 zast. plocha a nádvoří, p.č.12/8 zast. plocha a nádvoří,  

vše v k.ú. Přerov, ul. Palackého 
 

 

437/17/4/2008 Hospodaření statutárního města Přerova za leden - červenec 2008 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  bere na vědomí informaci: 
1. o hospodaření statutárního města Přerova za leden - červenec 2008. 

Celkové příjmy (včetně financování a fondů) statutárního města Přerova za leden - červenec 
jsou plněny na 57,7 %, tj. 656.222.120,55 Kč. 

           
Celkové výdaje (včetně financování a fondů) statutárního města Přerova za leden - červenec 
jsou čerpány na 51,8 %, tj. 589.345.259,13 Kč. 
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2. o hospodaření společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Teplo Přerov a. s. a Kabelová 
televize Přerov, a. s. za rok 2007. 

 
 

438/17/4/2008 Rozpočtové opatření č. 10 

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

 

439/17/4/2008 Rozpočtové opatření - investiční akce 

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

 

440/17/4/2008 Akcie společnosti Kabelová televize Přerov, a. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje převod 308 ks akcií společnosti Kabelová televize Přerov, a. s., se sídlem U Bečvy 

2883, 750 02  Přerov, IČ 47672099, z majetku statutárního města Přerova, do majetku 
společnosti EMOS spol. s r. o., se sídlem Šířava 295/17, 750 02  Přerov, IČ 19014104, za cenu 
179.674,- Kč / 1 akcie. 

 
2. pověřuje primátora Ing. Jiřího Lajtocha jednat samostatně o záležitostech týkajících se 

převodu předmětných akcií, k podpisu smlouvy o převodu cenných papírů a k podpisu dalších 
dokumentů s prodejem akcií souvisejících.   

 
 

441/17/4/2008 Návrh na poskytnutí dotace - KAPPA-HELP 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 55.000,-- Kč          
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem KAPPA-
HELP, nám. Přerovského povstání 1, 750 01 Přerov, IČ 66743192  na částečnou úhradu nákladů 
spojených s vydáním propagačního CD přerovské skupiny IMPERIO. 

 

442/17/4/2008 Návrh na poskytnutí dotace - mažoretky, loutkové divadlo 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 7.000,-- Kč a uzavření smlouvy mezi Statutárním městem 

Přerov a Sdružením přátel Základní umělecké školy, tř. 17. listopadu 2, Přerov, IČ 45180318, 
na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství Evropy v mažoretkovém 
sportu, včetně následující úpravy rozpočtu: 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

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

514,8 * - 7,0 507,8 

3429 1 Ostatní zájmová činnost 114,0 + 7,0 121,0 
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a rekreace 
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

2. se neusneslo ve věci poskytnutí dotace ve výši 6.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol, Přerov, 
Brabansko 2, IČ 61986364, na propagační materiál pro loutkové divadlo, včetně následující 
úpravy rozpočtu 

 

443/17/5/2008 Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního 
rozvoje statutárního města Přerova a jeho aktualizace 

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

a územního rozvoje statutárního města Přerova na období 2007 – 2013 
 
2. schvaluje aktualizaci Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního 

města Přerov pro období 2007 – 2013 takto: 
    2.1  Zrušit aktivitu  1.1.1.2 „Průmyslová zóna Jih“ 
 
   2.2  Doplnit aktivitu  1.1.2.2 „Podpora výstavby veřejného logistického centra“ 
           Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Přerovská rozvojová s.r.o. 
           Termín: průběžně 
    
 2.3  Doplnit aktivitu  2.1.2.9 „Rozšíření ulice Palackého vč. vybudování cyklostezky“  
           Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
           Termín: 2009 - 2010 

 
2.4  U aktivity  2.3.3.2 „Přijmout zásady pro uplatňování Místní agendy 21 a principů 
udržitelného  rozvoje“ změnit termín na rok 2010. 

 
3. schvaluje     

3.1  Odvolat Mgr. Gregarovou z funkce členství v Komisi strategického rozvoje na vlastní 
žádost, 
3.2  Jmenovat Mgr. Dostálovou za člena Komise strategického rozvoje za KÚOK, Odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
3.3  Odvolat JUDr. Horáka, PhDr. Maryšku, Ing. Švadlenkovou a Mgr. Zezulovou z funkce 
členů Komise strategického rozvoje. 

 
 

444/17/5/2008 Návrh  na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši 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. 
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445/17/5/2008 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši 37.829,- Kč manželům Ing. M. a  H.K., – na vybudování 
domovní čistírny odpadních vod pro novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 4643/4 v k.ú. 
Přerov, v ul. Za Mlýnem. 
 

 

446/17/5/2008 Návrh  na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení č. 325/14/6/2008 ze dne 28.4.2008, kterým bylo schváleno v souladu s přijatým 

Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši 505.097,- Kč – na prodloužení 
kanalizace splaškové a dešťové žadatelům  panu Ing. R.B., paní L.H. a panu P.H., panu J. M., 
a panu L.V. Vybudování technické infrastruktury je určeno pro novostavby 4 rodinných domů 
na pozemcích p.č. st. 500/4, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2, 507 a 509, vše v k.ú. Újezdec u 
Přerova, v ul. Větrná. 

 
2. schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury 

uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové 
výši 319.790,- Kč – na prodloužení kanalizace splaškové žadatelům  panu Ing. R.B., paní      
L. H. a panu P.H., panu J.M., a panu L.V. Vybudování technické infrastruktury je určeno pro 
novostavby 4 rodinných domů na pozemcích p.č. st. 500/4, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2, 507 a 
509, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, v ul. Větrná. 

 
 

447/17/5/2008 Návrh  na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši 32.978,- Kč žadateli  panu MUDr. P.M. – na vybudování 
domovní čistírny odpadních vod pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 694 v k.ú. Čekyně, 
v ul. Slunečná. 
 

 

448/17/5/2008 Založení akciové společnosti Regionální letiště Přerov, a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodlo o založení akciové společnosti Regionální letiště Přerov, a.s., se sídlem Trávník 30, 

750 02 Přerov dle důvodové zprávy 
 
2. schvaluje Zakladatelskou smlouvu akciové společnosti Regionální letiště Přerov, a.s., se 

sídlem Trávník 30, 750 02 Přerov 
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3. schvaluje stanovy akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 30, 
750 02 Přerov 

 
4. navrhuje do představenstva akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem 

Trávník 30, 750 02 Přerov Ing. Jiřího Lajtocha, a Mgr. Josefa Kulíška,  
 
5. navrhuje do dozorčí rady akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 

30, 750 02 Přerov, Mgr. Radovana Rašťáka, Ing. Zdeňka Kazílka, a Ing. Mgr. Jaromíra 
Dvořáka,  

 
6. pověřuje primátora ing. Jiřího Lajtocha, aby spolu s dalšími zakládajícími akcionáři formou 

notářského zápisu učinil nezbytné úkony směřující k založení akciové společnosti Regionální 
letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 30, 750 02  Přerov 

 
 

449/17/6/2008 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 - nadstandardní 
pedagogické služby 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje 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. 
 
2. bere na vědomí, že Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 předložila Olomouckému 

kraji  grantový projekt „Otevřená škola“, se kterým se uchází o finanční podporu z  
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 Počáteční 
vzdělávání, oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Bližší konkretizace projektu je uvedena v důvodové 
zprávě. 

 

3. schvaluje záměr financovat z rozpočtu statutárního města Přerova náklady Základní školy 
Přerov, Boženy Němcové 16, v období 1/2009 až 8/2015 spojené s projektem „Otevřená 
škola“ i v případě, že jmenovaná škola nezíská finanční podporu z dotačního titulu uvedeného 
v bodě 2 tohoto usnesení. 

 

450/17/6/2008 TJ SPARTAK PŘEROV - poskytnutí účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:  
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1. poskytnutí dotace ve výši 25.000,- 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 sportovní činnost oddílu sálové cyklistiky v roce 2008 

2. následující úpravu rozpočtu:  
  
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

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

501,8* - 25,0 476,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

45,0 + 25,0 70,0 

*počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 

451/17/6/2008 J.S.  - poskytnutí účelové dotace 

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

statutárním městem Přerov a J.S., na dopravu na Mistrovství světa v bowlingu konané ve 
dnech 20. - 31. srpna 2008 v Thajsku 

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

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

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

476,8* - 10,0 466,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

70,0* + 10,0 80,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 

 

452/17/6/2008 P.V. - poskytnutí účelové dotace 

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

statutárním městem Přerov a P.V., na dopravu na Mistrovství světa v bowlingu konané ve 
dnech 20. - 31. srpna 2008 v Thajsku 

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

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6409 
 

 Ostatní činnosti j. n. 
(rada, zastupitelstvo) 

466,8* - 10,0 456,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

80,0* + 10,0 90,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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453/17/6/2008 A.S. - poskytnutí účelové dotace 

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

statutárním městem Přerova a A.S., na náklady spojené s výstupem na horu Elbrus v rámci 
výjezdu na Kavkaz konaného na přelomu července a srpna 2008. 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409  Ostatní činnost j. n. 

(rada, zastupitelstvo) 
456,8* - 10,0 446,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

90,0* + 10,0 100,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 

 

454/17/6/2008 ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV - poskytnutí účelové dotace 

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

statutárním městem Přerov a subjektem ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV,                   
IČ 70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28, na dopravu jezdců klubu Adama a Pavla 
Procházkových na finálový závod Mistrovství světa v biketrialu, které se bude konat 23. - 24. 
srpna 2008 v Japonsku      

2. následující úpravu rozpočtu:   
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

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

446,8* - 15,0 431,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

100,0* + 15,0 115,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 

 

455/17/6/2008 Moravská hasičská jednota, hasičský sbor Přerov - poskytnutí účelové 
dotace 

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

statutárním městem Přerov a subjektem Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Přerov,    
IČ 75063841, se sídlem Přerov, Šířava 25, na úhradu dopravy hasičského družstva žen           
na Mistrovství republiky v hasičském sportu, které se bude konat 13. září 2008 v Ivančicích      
u Brna.         

2. následující úpravu rozpočtu:   
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové rozpočet  
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opatření po úpravě 
6409  Ostatní činnost j.n. 

(rada, zastupitelstvo) 
431,8* - 5,0 426,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

115,0* + 5,0 120,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 

 

456/17/6/2008 Rok s pohybem - poskytnutí účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace subjektu Rok s pohybem, 
IČ 26547112, se sídlem Olomouc, Zikova 16, na výuku lyžování a snowboardingu pro děti                   
z přerovských mateřských a základních škol konanou v lednu a únoru 2008.          
 

 

457/17/6/2008 HC ZUBR PŘEROV – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace č. 06/015/001/08 ze dne 31. 01. 2008, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
předávajícím a subjektem Hockey club MINOR 2000 Přerov (nyní HC ZUBR PŘEROV),                  
IČ 70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 5, jako příjemcem. 
Dodatek se týká:  
- změny výše dotace na úhradu nájemného ledové plochy zimního stadionu v Přerově včetně 

nákladů spojených s užíváním této ledové plochy, a to z částky 3.948.000,- Kč na částku         
3.838.725,- Kč, v souvislosti se změnou výše nájemného ledové plochy zimního stadionu        
v  Přerově  pro  období 8 - 12/2008, a to z 2.100,- Kč na 2007,- Kč za 1 hodinu 

- poskytnutí dotace ve výši 109.275,- Kč na úhradu nákladů spojených s užíváním nebytových 
prostor zimního stadionu v Přerově pro období 5 - 12/2008, termínu jejího poskytnutí a formy  
vyúčtování. 

Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

 

458/17/6/2008 Sportovní klub Žeravice - poskytnutí účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 
 
1. poskytnutí dotace ve výši 900 000,- 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 úpravu víceúčelového hřiště, spočívající               
v nahrazení stávajícího umělého povrchu povrchem novým, na parcele p.č. 402 v k.ú. Žeravice 
v roce 2008, a to pod podmínkou závazného poskytnutí a uvolnění státní dotace jmenovanému 
subjektu ve výši 2.500.000,- Kč k témuž účelu a na základě právního aktu příslušného 
ministerstva  

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 4133 11 Převody z vlastních nerezervních 
fondů 

106 535,3* + 900,0 107 435,3 

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

 
rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
(podpora v oblasti sportu) 

6 097,0 + 900,0 6 997,0 

 
3. následující úpravu závazného ukazatele:  
 
Výdajová část v tis. Kč 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 
 

26 622,0 + 900,0 27 522,0 

 
 

 

459/17/6/2008 Sportovní klub Přerov – poskytnutí účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 
 
1. poskytnutí dotace ve výši 5.420.000,- 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 rekonstrukci atletické dráhy a sektorů technických disciplín            
a automatickou závlahu na hlavním fotbalovém hřišti na parcele p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov       
ve sportovním areálu na Alšově ulici v roce 2008. 
Poskytnutí dotace je podmíněno závazným poskytnutím a uvolněním státní dotace 
jmenovanému subjektu ve výši 10.000.000,- Kč na rekonstrukci výše uvedené atletické dráhy 
a sektorů technických disciplín. 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6402 2222 11 Ostatní příjmy z finančního 
vypořádání předchozích let  
od jiných veřejných rozpočtů 

0,0 + 2 261,2 2 261,2 

 1121 11 Daň z příjmů právnických osob 
 

121 000,0 + 1 000,0 122 000,0 

 1334 17 Odvody za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu 

7,0 + 70,0 77,0 

6310 2141 11 Příjmy z úroků 
 

2 815,3* + 588,8 3 404,1 

 
PAR POL ORJ  

 
rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3612 3112 7 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 
a jejich částí (Veverka) 

4 590,0 + 1 000,0 5 590,0 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

107 435,3* + 500,0 107 935,3 

* počáteční stavy navazují na jiné materiály 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  
 

rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 
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3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
(podpora v oblasti sportu) 

6 997,0* + 5 420,0 12 417,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
3. následující úpravu závazného ukazatele:  
 
Výdajová část v tis. Kč 

ORJ 
 

 rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 
 

Dotace, přímé podpory a grantový program 27 522,0* + 5 420,0 32 942,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 

460/17/6/2008 Smlouva o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a níže uvedenými lékárnami ve výši: 
1) částka  8 871,- Kč  Lékárna Komenského Přerov, s.r.o., Přerov, Komenského 40, IČ 47674351  
2) částka  4 032,- Kč  Lékárna U Štěstěny, Přerov, Čechova 25,  IČ 46592822 
3) částka  8 871,- Kč  Lékárna U Kostela, Přerov, Kratochvílova 13,  IČ 26843617 
4) částka  4 839,- Kč  Lékárna MD s.r.o., Přerov, B.Němce 371,  IČ 60322853 
5) částka  3 226,- Kč  Lékárna Zlatý zubr, Přerov, Trávník 29,  IČ 48001163 
6) částka  5 645,- Kč  Lékárna U NÁDRAŽÍ Přerov, s.r.o., Přerov, Husova 2,  IČ 26821681 
7) částka  4 032,- Kč  Lékárna Media, Přerov, Jiráskova 20,  IČ 26876892 
8) částka  4 839,- Kč  Lékárna ALFA, Přerov, nám. Přerovského povstání 1,  IČ 25543113 
9) částka  5 645,- Kč  Lékárna SANO, Přerov, Budovatelů 6,  IČ 26821681  
na částečnou úhradu pohotovostní lékárenské služby o nedělích a o svátcích. 

 

461/17/7/2008 Dotace na podporu činnosti střediska environmentální výchovy včetně 
záchranné stanice pro handicapované živočichy v areálu oddělení 
ORNIS Muzea Komenského v Přerově  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
200.000 Kč (slovy dvěstětisíc Kč) Muzeu Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7, 750 11 
Přerov, IČ 097969, na podporu činnosti střediska environmentální výchovy včetně záchranné stanice 
pro handicapované živočichy v areálu oddělení ORNIS Muzea Komenského v Přerově. 
 

 

462/17/7/2008 Poskytnutí dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
na území města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2008 ve výši 19.500,-- Kč na obnovu 

fasády, vč.říms, atiky, soklové části, a výměnu poškozených klempířských prvků vily 
Máchova 11, ležící na pozemku p.č. 4645, k.ú. Přerov, a to mezi statutárním městem Přerovem 
a Z.M. a  M.M.,  

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2008 ve výši 70.000,-- Kč                  

na restaurování sochařské výzdoby kaple P.Marie Bolestné, Přerov, ležící na pozemku p.č.1, 
k.ú. Přerov, a to mezi statutárním městem Přerovem a Římskokatolickou farností Přerov, se 
sídlem Přerov, Kratochvílova 6, zastoupenou P. Mgr. Pavlem Hofírkem, IČ 45180199; 
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3. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2008 ve výši 70.000,-- Kč na obnovu 
fasády věže, vč. provedení nových klempířských prvků a odstranění poškozených vnějších 
omítek farního kostela sv.Maří Magdalény, ležící na pozemku p.č.25, k.ú. Předmostí, a to  
mezi statutárním městem Přerovem a Římskokatolickou farností Přerov - Předmostí, se sídlem 
Přerov-Předmostí, Tyršova 38/3, zastoupenou P. Mgr. Pavlem Hofírkem, IČ 45180202. 

 
 

463/17/7/2008 Cena města Přerova 2008 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výjimku ze schválených Zásad pro udělování Ceny města - medaile J.A. 

Komenského (čl. 2 odst. 5), 
 
2. schvaluje udělení Ceny města - medaile J.A. Komenského osobnostem dle důvodové zprávy. 
 

 

464/17/7/2008 Koncepce prevence kriminality města Přerova na období 2009-2011 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje předloženou „Koncepci prevence kriminality 
města Přerova na období 2009-2011 
 

 

465/17/8/2008 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty                   
a připomínkami vznesenými na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

 

V Přerově dne 9. září 2008 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                              Ing. Naděžda Jačková 
primátor města Přerova                                                                                   členka Rady města Přerova 

 


