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USNESENÍ  

z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaného ve dnech 16. a 23. 6. 2008 

 

346/16/1/2008 Zahájení, schválení programu 16. zasedání, volba ověřovatelů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 16. června 2008 
 
2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou a p. Břetislava Passingera za ověřovatele      

16. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

347/16/2/2008 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje s účinností od 16.6.2008 následující změnu 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova - původní text Článku 12, odstavce 5 se nahrazuje tímto 
zněním: 

Z průběhu zasedání Zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam, který je nedílnou součástí zápisu. 
Zvukový záznam se zveřejňuje spolu s usnesením na webových stránkách města.  

 

348/16/3/2008 Osadní výbory - Zásady pro zřizování a financování osadních výborů   
v jednotlivých částech statutárního města 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Zásady pro zřizování a financování osadních 
výborů v jednotlivých částech statutárního města Přerova.  

 

349/16/3/2008 Informace o činnosti Rady města Přerova od 14. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

350/16/4/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 160/36, p.č. 160/39, p.č. 160/38, p.č. 160/51, p.č. 160/52, 
p.č. 160/54 vše v k.ú. Lýsky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje převod pozemků p.č. 160/36 zast.pl. o výměře 
101 m², p.č. 160/39 zast.pl. o výměře 69 m², p.č 160/38 ost.pl. o výměře 89 m²,  p.č. 160/51 zast.pl.    
o výměře 6 m², p.č. 160/52 ost.pl. o výměře 80 m², p.č. 160/54 ost.pl. o výměře 138 m²  vše v k.ú. 
Lýsky z majetku statutárního města Přerova do majetku  společnosti Moravská zemědělská a.s., se 
sídlem Prosenice 268, IČ 47674750, za kupní cenu 104.560,- Kč, t.j. 216,- Kč/m² - cena v místě a čase 
obvyklá. 
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351/16/4/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  
pozemků  p.č. 427, p.č. 428, p.č. 429 v k.ú. Staměřice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje převod pozemků p.č. 427 ost.pl., 
ost.komunikace  o výměře 526 m², p.č. 428 zahrada  o výměře 617 m² a p.č. 429 ost.pl., 
ost.komunikace  o výměře 1575 m²  všechny v  k.ú. Staměřice z majetku statutárního města Přerova do 
společného jmění manželů R. a  J.H., za kupní cenu 28.980,- Kč, t.j. 10,66 Kč/m². 

 

352/16/4/2008 Převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. st. 944/2 v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje převod pozemku p.č. st. 944/2 zast.pl. o výměře 
7 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  pana P.K., za kupní cenu 
6.500,- Kč, t.j. 928,57 Kč/m2. 

 

353/16/4/2008 Převod nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova –  
jednotky č. 2619/102, nebytového prostoru v objektu k bydlení č.p. 
2618, č.p. 2619, č.p. 2620,  příslušnému k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod jednotky č. 2619/102, 
nebytového prostoru v objektu k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, č.p. 2620,  příslušnému k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov (S.K.Neumanna 1,3,5)  o výměře 33,07 m²  
včetně jeho spoluvlastnického podílu na  společných částech domu a pozemku ve výši id. 
3307/246431  z vlastnictví statutárního města Přerova   do  spoluvlastnictví manželů J. a P. Z., k id. 
1/3  vlastnického podílu, manželů M. a  Š.T., k id. 1/3  vlastnického podílu a paní M.G., k  id. 1/3  
vlastnického podílu  za  kupní  cenu ve výši  30 000,- Kč (t.j. 907,- Kč/m²) dle návrhu manželů Z.,      
T.    a   p.  G.. 

 

354/16/4/2008 Převod  nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  částí  
pozemků p.č. 4394/1 a p.č. 6744/1 v k.ú. Přerov - změna usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č.656/29/3/2006 B-2, bod 2,      
z 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 16.8.2006 tak, že stávající text 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemků p.č. 4394/1, ost. 
plocha,  p.č. 6744/1, ost. plocha v k.ú. Přerov o celkové  výměře cca 8.350 m2  z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví České  republiky, Ministerstva vnitra se sídlem Praha 7, Nad 
Štolou 936/3, zastoupené zástupcem ředitele PČR Správy Severomoravského  kraje Ing. Pavlem 
Koděrou, ul. 30. dubna  24, Ostrava , za cenu  v čase a místě obvyklou ke dni kolaudace objektu. 
Na  převod  výše uvedených částí pozemků bude uzavřena  smlouva o budoucí  kupní  smlouvě. Kupní  
smlouva bude uzavřena do 90 dnů ode dne doručení potvrzeného geometrického plánu  příslušným 
katastrálním úřadem a znaleckého posudku  na statutární město Přerov. 
 
se nahrazuje textem: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemků p.č. 4394/1 ost. 
plocha,  p.č. 6744/1 ost. plocha v k.ú. Přerov, geometrickými plány č. 3831-262/2007 a               
č.3816-230/2007 označené jako pozemky p.č. 4394/82 zast. plocha o výměře 6 m², p.č.  4394/85 zast. 
plocha o výměře 4.300 m², p.č. 4394/86 ost. plocha o výměře 1.276 m² z majetku statutárního města 
Přerova do vlastnictví České republiky, Ministerstva vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3,                   
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IČ: 00007064 zastoupené zástupcem ředitele PČR Správy Severomoravského  kraje plk. RNDr. Ing. 
René Tichým, ul. 30. dubna  24, Ostrava , za cenu  administrativní dle § 12, odst. 4 zák. č. 219/2000 
Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,  ke dni nabytí právní moci 
kolaudace objektu , která činí u pozemku  
-  p.č. 4394/82, zast. plocha  -          8.473,08 Kč, tj. 1.579,56 Kč/m² 
-  p.č. 4394/85, zast. plocha  -   6.072.376,13 Kč, tj. 1.579,56 Kč/m²  
-  p.č. 4394/86, ost. plocha    -      720.776,92 Kč, tj. 564,80 Kč/m² 
   celkem cena po zaokrouhlení  6.801.630,-Kč. 

 

355/16/4/2008 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  části  
pozemku p.č. 5207/1  v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný  převod nemovitých věcí  -  části  
pozemku p.č. 5207/1, ost. plocha o výměře cca 25 m²  v k.ú. Přerov  z majetku statutárního města 
Přerova do vlastnictví fyzických osob, dle jejich stávajícího spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 
5207/13, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov. 
 
                 Vlastnické právo                                            Bydliště                                     Podíl 
 
B.E.  a  B.H.            734/11394 
Ch.O.                                               367/5697 
D.M.                                               367/5697 
H.V.                                                 734/11394 
H.R.  a  N.K.          734/11394 
J.L.                                               734/11394 
L.S.  a  L.J.          734/11394 
Meopta - optika, s.r.o.                                        Kabelíkova 2682/1, Přerov I-Město, 559/11394 
M.J.   a M. J.                      734/11394 
O.V.                                               734/11394 
R.M.                                                           734/11394 
S.M. a S.R.                      367/5697 
S.J.  a  S.M.            734/11394 
T.J.  a  T.E.                          734/11394 
 
Z.V.  a                                              
Z.A.                                             734/11394 
 
Z.M.                                                559/11394 
 
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 čase a místě 
obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

356/16/4/2008 Převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje převod části pozemku p.č. 30/7 ost.pl.(dle 
geometrického plánu č. 598-53/2008 pozemek označený jako p.č. 30/40) o výměře 1977 m²  v k.ú. 
Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví JUDr. Ing. P.W., za kupní cenu 
1,200.000,- Kč, t.j. 607,- Kč/m². 
Kupní smlouva bude uzavřena současně s kupní smlouvou mezi JUDr. Ing. P.W., (jako kupujícím) a 
společností Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov, Blahoslavova 7 (jako prodávajícím) na převod budovy 
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bez č.p./č.ev.  na pozemku p.č. st. 772 příslušné k části obce Přerov II. - Předmostí a pozemku p.č. st. 
772 v k.ú. Předmostí a to  nejpozději do 30.6.2008. 

 
357/16/4/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova- 

pozemků pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Kozlovice u Přerova  
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků dle geometrického 
plánu č. 546-101/2007 zhotovené   firmou Geokam Přerov s.r.o.,  pro obec Přerov, katastrální územní 
Kozlovice u Přerova  označené jako : 
 
• p.č. 157/6 orná půda o výměře 723 m² v  k.ú. Kozlovice u Přerova  z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví A. a  R.K., za kupní cenu 506 100,- Kč tj 700,- Kč/m²    
 
• p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m² v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví  Ing.D.  a  M.P., za kupní cenu 711 200,- Kč tj. 700,- Kč/m² 
 
• p.č. 171/1 ostatní plocha o výměře 532 m², p.č. 157/4 orná půda o výměře 383 m² p.č. 170/3 
ostatní plocha o výměře 111 m² vše v k.ů. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví  Ing. J.  a  Ing. P.V., za kupní cenu  718 200,- Kč tj. 700,- Kč/m².     

 

358/16/4/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov - části 
pozemku p.č. 1271 lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1271 lesní 
pozemek , dle geometrického plánu č. 344-64/2007 označený jako  pozemek p.č. 1271/2 vodní plocha 
o  výměře 1898 m² a pozemek p.č. st. 450 zastavěná plocha  o výměře 173 m² v k.ú. Veselíčko            
u Lipníka nad Bečvou, z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví  Obce Veselíčko u 
Lipníka nad Bečvou za cenu v čase a místě obvyklou  6 380,- Kč. 

 

359/16/4/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemků p.č. 2356/1 a  p.č. 5073/1  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný 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 
 
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. 
 

 

360/16/4/2008 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- částí pozemku p.č. 6774/8 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  
 
1. úplatný  převod   části    pozemku  p.č.  6774/8 ost.  plocha   o   výměře   243 m²   dle 

geometrického plánu č. 3587-68/2006 označené jako p.č. 6774/38  v k.ú. Přerov   z vlastnictví 
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statutárního města Přerova  do společného jmění manželů  JUDr. K.V.,  a  MUDr. L.V.,  za kupní 
cenu ve výši 85 050,-  Kč (tj.350,- Kč/m² ). Cena dle znaleckého posudku v místě a čase obvyklá. 

 
2.  úplatný převod části pozemku p.č. 6774/8 ost. plocha o výměře 46 m² dle geometrického plánu č. 
     3587-68/2006 označené jako díl „a“ v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního města Přerova do 
     společného jmění manželů Ing. M.K. a Ing.A.K.,  
      za kupní cenu ve výši  16 100,- Kč (tj. 350,- Kč/m²).  Cena dle znaleckého 
      posudku v místě a čase obvyklá. 
 
3.  úplatný převod části pozemku p.č. 6774/8 ost. plocha o výměře 333 m² dle  geometrického plánu 
      č. 3587-68/2006 označené jako p.č. 6774/37  v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního města 
      Přerova  do podílového spoluvlastnictví   J.Z.  a H.Z.,  
      každý ideální ½ za kupní cenu ve výši 116 550,-  Kč 
      (tj 350,- Kč/m²). Cena dle znaleckého posudku v místě a čase obvyklá. 
 
4.  úplatný převod části pozemku p.č. 6774/8 ost. plocha o výměře 385 m² dle  geometrického plánu 
      č. 3587-68/2006 označené jako p.č. 6774/36 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova 
      do společného jmění manželů  K.H. a M.H.,  
      za kupní cenu ve výši 134 750,-  Kč (tj350,- Kč/m²).Cena dle znaleckého posudku 
      v místě a čase obvyklá. 

 

361/16/4/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 1368/23 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. 
1368/23 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 uvedeného objektu bydlení ve výši 675/27987 za cenu 611.518,- Kč a spoluvlastnického 
podílu na zastavěném pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov ve výši 675/27987 za cenu 8.784,- Kč, t.j. 
převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 620.302,- 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 P. a J.K., přičemž převod bude realizován v termínu do 
31.10.2008. 

 

362/16/4/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 1351/20 v objektu bydlení č.p. 1351, 1353, 
1378, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2883/16 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky č. 
1351/20 v objektu bydlení č.p. 1351, 1353, 1378, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4, 6, 8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech uvedeného objektu bydlení ve výši 196/13975 za cenu 542.215,- Kč a 
spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2883/16 v k.ú. Přerov ve výši 196/13975 za 
cenu 7.265,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 549.480,- 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 L.Ž.,  přičemž převod bude realizován 
v termínu do 31.10.2008. 

 

363/16/4/2008 Změna usnesení č. 639/28/4/2006 B-6 přijatého Zastupitelstvem města 
Přerova na jeho 28. zasedání konaném dne 7. června 2006 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 639/28/4/2006 B-6 přijatého 
Zastupitelstvem města Přerova na jeho 28. zasedání konaném dne 7. června 2006 a to tak,  
 
že se původní text usnesení: 
 
"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - části pozemku p.č. 5207/1, 
ost.plocha o výměře cca 25 m² v k.ú. Přerov, z vlastnictví Města Přerova do vlastnictví fyzických 
osob, dle jejich stávajícího spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 5207/14 a to následovně: 
 
- D. S.  a  D.,  
- H.K. a  M., . 
- H.J.,  
- H.K.,  
- H.J.,  
- H.L..  a   R.,  
- Ch.M., Ing.  a  D. DiS,  
- J.H.,  
- K.I.,  
- K.H.,  
- M.K.. a  .J.,  
- N.R.   a  J.,  
- N.P.  a   J. ,  
- Š.R.,  Ing. a  L., Ing. ,  
- V.Z.,  
- V.B.   a   L.,  
- Z.Z.,  
 
za kupní cenu v místě a čase obvyklou v době převodu části pozemku p.č. 5207/1. 
 
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 na Město Přerov." 
 
nahrazuje textem: 
 
"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - části 
pozemku p.č. 5207/1, ost.plocha o výměře cca 25 m² v k.ú. Přerov, z vlastnictví Města Přerova do 
vlastnictví fyzických osob, dle jejich stávajícího spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 5207/14 a to 
následovně: 
 
- D.S.  a   D.D.,  
- H.M.,  
- H.R., MUDr.  
- H.J.,  
- H.K.,  
- H.J.,  
- H.R.,  
- Ch.M., Ing.  a  Ch.D. DiS,  
- J.H.,  
- K.I.,  
- K.H.,  
- M.K.   a   M.J.,  
- N.R.   a   N.J.,  
- N.P.   a   N.J. ,  
- Š.R.,  Ing.  a   Š.L. Ing. ,  
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- V.Z.,  
- V.B..   a   V.L.,  
- Z.Z.,  
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ke dni 23. 2. 2006, která činí 12.075,- Kč. 
 
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 na Město Přerov." 

 

364/16/4/2008 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - částí pozemků  p.č.862/2, p.č.370/1 v k.ú.Újezdec u Přerova, 
pozemku p.č.5530 v k.ú.Přerov a pozemku ve zjednodušené evidenci – 
původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č.5537 v k.ú.Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemků do vlastnictví 
statutárního města Přerova: 
 
1. p.č.5530 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře cca 14 m2 v k.ú.Přerov z vlastnictví 

společnosti DUKO-EXIM spol. s.r.o., IČ 62361686, se sídlem Přerov, Durchova 184/30, za kupní 
cenu ve výši max. 5.600,-Kč (tj. 400,-Kč/m²) 

2. pozemek ve zjednodušené evidenci – původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č.5537        
o výměře cca 185 m² v k.ú.Přerov z vlastnictví spol. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ 
47674521, se sídlem Přerov, Šířava 483/21, za kupní cenu ve výši max. 74.000,-Kč (tj. 400,-
Kč/m²) 

3. p.č.862/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 40 m² v k.ú.Újezdec u Přerova z vlastnictví 
MONTÁŽE PŘEROV a.s., IČ 45193657, se sídlem Přerov, Brabansko 242/3, za kupní cenu ve 
výši max. 16.000,-Kč (tj. 400,-Kč/m²) 

4. p.č.370/1 (orná půda) o výměře cca 9 m² v k.ú.Újezdec u Přerova z vlastnictví Ing. A.K.,                
a   Ing.arch.K.K., za kupní cenu ve výši max. 3.600,-Kč (tj. 400,-Kč/m²) 

 
s tím, že před zahájením vlastní realizace stavby „Příjezdní komunikace Přerov - Újezdec“ budou 
uzavřeny k pozemkům smlouvy o budoucích  kupních smlouvách. 
 

 

365/16/4/2008 „Cyklostezka Přerov – Henčlov“: úplatný p řevod nemovitých věcí     
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č.7160/1, 
p.č.7160/3, p.č.7160/5, p.č.7162/2, p.č.6204/8 v k.ú.Přerov a p.č.5101/16, 
p.č.5102/2, p.č.5102/6 a p.č.5102/9 v k.ú.Troubky nad Bečvou 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků z vlastnictví České 
republiky, které jsou ve správě Pozemkového fondu České republiky, IČ 45797072, se sídlem Praha, 
Husinecká 11a, do vlastnictví statutárního města Přerova, a to p.č.7160/1 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 497 m², p.č.7160/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 7 m², 
p.č.7160/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 287 m², p.č.7162/2 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 1.600 m² a p.č.6204/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 328 m², 
vše v k.ú. Přerov, p.č.5101/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 401 m², p.č.5102/2 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 42 m², p.č.5102/6 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 142 m² a p.č.5102/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 52 m², vše 
v k.ú.Troubky nad Bečvou, za kupní cenu ve výši 1.522.680,-Kč. 

 

366/16/4/2008 „Cyklostezka Přerov – Henčlov“: úplatný p řevod nemovitých věcí     
do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č.2602/6 a 
p.č.4119 v k.ú.Troubky nad Bečvou 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č.693/30/3/2006 C-1, bod 9.     
z 30.zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10.10.2006, kterým schválilo úplatný 
převod nemovitých věcí – částí pozemků p.č.2602/6 a p.č.4119 v k.ú.Troubky nad Bečvou                   
z vlastnictví J.P. do vlastnictví statutárního města Přerova, tak, že text:  
 
„p.č.2602/6 ost. plocha o výměře cca 109 m² a p.č.4119 orná půda o výměře cca 125 m²  z vlastnictví 
J. P., za kupní cenu ve výši max. 56.160,-Kč  (tj. 240,-Kč/m²)“ 
   
se nahrazuje textem:  
 
„p.č.2602/6 ost. plocha o výměře cca 109 m² a p.č.4119 orná půda o výměře cca 125 m² z vlastnictví 
Z.B.,  a   L.G., (každý ½) za kupní cenu ve výši max. 56.160,-Kč (tj. 240,-Kč/m²)“.                          

 

367/16/4/2008 Převod nemovité věcí do majetku statutárního města Přerova –  
pozemku  p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 301/1  orná 
půda o výměře 2511 m² v k.ú. Henčlov do majetku statutárního města Přerova z vlastnictví České 
republiky – Pozemkový fond České republiky, Praha 3 – Žižkov, Husinecká 11a. 

 

368/16/4/2008 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova - 
pozemků  p.č. 101/3, p.č. 504/5 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný  převod pozemků p.č. 101/3 ostatní 
plocha o výměře 462 m²,  pozemek  p.č. 504/5 ostatní plocha o výměře 873 m² vše v k.ú. Újezdec       
u Přerova z vlastnictví  České republiky, Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov 
do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

 

369/16/4/2008 „Cyklostezka Přerov – Henčlov“: úplatný p řevod nemovitých věcí     
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4058        
v k.ú.Troubky nad Bečvou 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č.693/30/3/2006 C-1, bod 1.      
z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10.10.2006, kterým schválilo úplatný 
převod nemovitých věcí – části pozemku p.č.4058 v k.ú.Troubky nad Bečvou z podílového 
spoluvlastnictví Ing.P.Š.  a  L.Š.  do vlastnictví statutárního města Přerova, tak, že text:  
 
„p.č.4058 orná půda o výměře cca 180 m² z vlastnictví Ing, P.Š., a  L.Š.,    (každý ½), za kupní cenu ve 
výši max. 43.200,-- Kč (tj. 240,-Kč/m²)“ 
   
se nahrazuje textem:  
 
„p.č.4058 orná půda o výměře cca 180 m² z vlastnictví PREKONA Přerov spol. s r.o., se sídlem 
Troubky, č.p.900, za kupní cenu ve výši max. 90.000,-- Kč (tj. 500,-Kč/m²)“. 

 

370/16/4/2008 Převod nemovitých věcí do majetku Statutárního města Přerova – 
pozemek p.č. 2580/4  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 2580/4, orná 
půda, o výměře 22021m²  ležícího v k.ú. Přerov z majetku České republiky (správu nemovitosti         
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ve vlastnictví státu vykonává Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 
Žižkov, 130 00 Praha 3) do vlastnictví Statutárního města Přerova. 

 

371/16/4/2008 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
pozemků ve zjednodušené evidenci –původ grafický příděl p.č. 3063    
v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví 
statutárního města Přerov - pozemku ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl p.č. 3063        
o výměře 15 m²  v k.ú. Přerov z vlastnictví Průmyslové stavby Ostrava a.s., IČ 13644505 se sídlem 
Ostrava Pelcova 5 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu ve výši 12.000,-Kč.     
(tj.800,-Kč/m² -dle návrhu prodávajícího). 

 

372/16/4/2008 Směna nemovitých věcí mezi statutárním městem Přerov a Hasičským 
záchranným sborem Olomouckého kraje 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu nemovitých věcí objektu bydlení 
č.p.2180 na pozemku p.č.2242 , příslušného k části obce Přerov I-Město, pozemku p.č.2242 zast.pl.    
o výměře 468 m², části budovy bez č.p./č.e , garáž na pozemku p.č. 2241/2 , příslušné k části obce 
Přerov I-Město a části pozemku p.č.2241/2 dle geometrického plánu č. 3745-86/2007 označené jako 
pozemek p.č. 2241/2 zast.pl. o výměře  300 m² vše k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví ČR-Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje se sídlem Olomouc, 
Schweizerova 91, IČ 708 859 40 za id. 3/10 vlastnického podílu k budově bez č.p./č.e.- objektu 
občanské vybavenosti na pozemcích p.č.2241/10 a p.č.2265/2 , příslušné k části obce Přerov I-Město a 
pozemku p.č.2265/2 zast.pl. o výměře 117 m² vše v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR – Hasičského 
záchranného sboru Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Schweizerova 91, IČ 708 859 40           
do vlastnictví statutárního města  Přerov.  
 
S tím , že směna nemovitostí dle usnesení bude realizována  bez doplatku rozdílu  cen směňovaných 
nemovitostí. 

 
373/16/4/2008 Prominutí pohledávky za společností PRIOR IK, a.s., se sídlem 

Prostějov, Dukelská brána 7, IČ 46 96 23 44, v celkové výši            
41 887,50 Kč 

 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky za společností PRIOR 
IK, a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ 46 96 23 44, v celkové výši 41 887,50 Kč za 
podmínky, že poskytne statutárnímu městu Přerov dar ve výši 42 000,00 Kč. 

 

374/16/4/2008 Převod  movitých věcí do majetku  statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod  movitého majetku: 
  
- 18 kusů veřejného osvětlení  za pořizovací cenu 741.391,-Kč, včetně DPH 
- 4 kusy odpadkových košů za pořizovací cenu 27.084,-Kč včetně DPH 
- 5 kusů laviček za pořizovací cenu 44.367,-Kč včetně DPH 
 
z majetku České  republiky, Ministerstva vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO 00007064 
zastoupené zástupcem ředitele PČR Správy Severomoravského  kraje plk. RNDr. Ing. René Tichým, 
ul. 30. dubna  24, Ostrava , do majetku statutárního města Přerova. 
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375/16/4/2008 Úprava vnitřního předpisu č. 25/2007 – „Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravu vnitřního předpisu č. 25/2007 – „Zásady 
realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ 
následovně: 
 
1. byty, které se neprodají stávajícím nájemníkům, se nebudou prodávat třetí osobě 
 
2. cena jednotek bude stanovena jako administrativní, určená znaleckým posudkem dle oceňovacích 

předpisů platných v 1. roce zahájení řízení 
 
3. V článku I - Obecné zásady prodeje, odstavec č. 1, se původní znění: 
 
„Tyto Zásady se vztahují na prodej bytových jednotek (dále jen jednotek) a nebytových prostor 
v domech ve vlastnictví statutárního města Přerova, schválených Zastupitelstvem města Přerova (dále 
jen zastupitelstvo města) k prodeji na .... zasedání konaném dne ........................ usnesením 
č. .................“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„Tyto Zásady se vztahují na prodej 1.013 bytových jednotek (dále jen jednotek) a nebytových prostor 
v  56 domech ve vlastnictví statutárního města Přerova dle přiloženého seznamu, který je nedílnou 
součástí tohoto vnitřního předpisu.“ 
 
4. V článku VI. - Pravidla prodeje jednotek, na kterých váznou pohledávky, odstavec č. 1, se původní 

znění :  
 

„Prodej jednotek, k nimž není uzavřena nájemní smlouva (dále jen volné jednotky) a na kterých vázne 
pohledávka, bude probíhat formou prodeje pohledávky vč. jejího příslušenství s možností následného 
odkoupení této jednotky.“  
 
      nahrazuje novým zněním : 
 
„Prodej jednotek,  na kterých vázne pohledávka, bude probíhat formou prodeje pohledávky vč. jejího 
příslušenství s možností následného odkoupení této jednotky.“ 
      
5. V článku VII - Cena jednotky, odstavec 10, se původní znění: 
 
„Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky se rozumí cena v místě a čase obvyklá, určená dle 
aktuálně platných oceňovacích předpisů.“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky dle odstavce 1 – 6 tohoto článku se rozumí 
administrativní cena, určená dle aktuálně platných oceňovacích předpisů. 
Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky dle odstavce 7 – 9 tohoto článku se rozumí cena 
v místě a čase obvyklá, určená dle aktuálně platných oceňovacích předpisů.“ 
 
6. V čl. XI. - Prodej a cena spoluvlastnického podílu  pozemku, odst. 3, se původní znění :  
 
„Znaleckým posudkem pro stanovení ceny pozemku se rozumí cena v místě a čase obvyklá, určená dle 
aktuálně platných  oceňovacích předpisů.“ 
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nahrazuje novým zněním : 
 
„Znaleckým posudkem pro stanovení ceny pozemku (k bytové jednotce u níž je stanovena cena dle 
článku VII, odst. 1 - 6) se rozumí cena administrativní, určená dle aktuálně platných  oceňovacích 
předpisů.  
Znaleckým posudkem pro stanovení ceny pozemku (k bytové jednotce u níž je stanovena cena dle 
článku VII, odst. 7 - 9) se rozumí cena v místě a čase obvyklá, určená dle aktuálně platných  
oceňovacích předpisů.“ 
 
7. V článku IX - Přirážky k ceně jednotky pro stávající nájemce, se původní znění: 
 
„K ceně jednotky stanovené způsobem dle článku V těchto Zásad bude připočítán alikvotní podíl 
(tj. podíl odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu dle prohlášení 
vlastníka) ze všech nákladů nad 50 000 Kč vč. DPH v jednotlivých případech, vynaložených na 
opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace společných částí domu za období  od roku 2003 vč. do 
roku 2007 vč.  (tj. 5 let).“ 
 
nahrazuje novým zněním: 
 
„K ceně jednotky stanovené způsobem dle článku V těchto Zásad bude připočítán alikvotní podíl 
(tj. podíl odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu dle prohlášení 
vlastníka) ze všech nákladů nad 50 000 Kč vč. DPH v jednotlivých případech, vynaložených na 
opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace domu za období od roku 2003 vč. do doby schválení 
prodeje bytů v příslušném domě Zastupitelstvem města Přerova. 
 
8. V článku XIII - Ustanovení společná a závěrečná, odstavec 1, se původní znění: 
 
„Náklady spojené s prodejem jednotky či nebytového prostoru hradí prodávající, mimo správní 
poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.“ 
nahrazuje novým zněním : 
 
„Náklady spojené s prodejem jednotky či nebytového prostoru hradí prodávající, mimo správní 
poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a mimo prodejů dle 
článku IV a článku VI tohoto vnitřního předpisu.“  
 
9. V článku XIII - Ustanovení společná a závěrečná, odstavce 3 a 4, se původní znění: 
 
„3.) V domech vymezených v článku I odstavci 1 těchto Zásad nebudou po nabytí účinnosti těchto 
Zásad na volné jednotky uzavírány nájemní smlouvy s novými nájemci a jejich prodej bude realizován 
formou aukce dle článku IV těchto Zásad. 
4.) Zastupitelstvo města je oprávněno v odůvodněných případech rozhodnout jinak.“ 
 
nahrazuje novým zněním : 
 
„3.) V domech vymezených v článku I odstavci 1 těchto Zásad nebudou po nabytí účinnosti těchto 
Zásad na volné jednotky uzavírány nájemní smlouvy s novými nájemci a jejich prodej bude realizován 
formou aukce dle článku IV těchto Zásad. Výjimky z tohoto ustanovení v odůvodněných případech 
(např. změny nájmu v zájmu města) schvaluje Rada města Přerova.“ 
4.) V ostatních ustanoveních je oprávněno v odůvodněných případech rozhodnout jinak Zastupitelstvo 
města Přerova.“ 

 

376/16/4/2008 Změna usnesení Zastupitelstva Statutárního města Přerova                  
č. 106/6/3/2007 E-1 přijatého na jeho 6. zasedání konaném ve dnech   
18. a 19. 6. 2007 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání trvá na znění usnesení Zastupitelstva města Přerova          
č. 106/6/3/2007 E-1 přijaté na jeho 6. zasedání konaném ve dnech 18. a 19. 6. 2007. 

 

377/16/4/2008 Smlouva  o poskytnutí příspěvku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku        
ve výši 679.000,- Kč mezi Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc,                    
IČ: 60609460, jako poskytovatelem příspěvku a statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 
34/709, Přerov I-Město, IČ: 00301825. Příspěvek bude využit na opravu účelové komunikace, včetně 
jejího rozšíření o výhybnu, ke střelnici Policie ČR v místní části Přerov XII-Žeravice v ulici                 
Pod lesem. 

 

378/16/5/2008 Stanovení zásad pro cestovní náhrady členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje , že cestovní náhrady členům zastupitelstva se 
budou poskytovat ve výši a za podmínek stanovených Vnitřním předpisem č. 4/08 "Cestovní náhrady". 

 

379/16/5/2008 Zásady financování příspěvkových organizací 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prodloužení lhůty pro zpracování Zásad 
financování příspěvkových organizací Statutárního města Přerova s termínem účinnosti od 1. 1. 2009. 

 

380/16/5/2008 Zásady upravující rozpočtový proces a následné vyhodnocování 
rozpočtu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Zásady upravující rozpočtový proces a následné 
vyhodnocování rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy. 

 

381/16/5/2008 Akcie společnosti Kabelová televize Přerov, a. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu 308 ks akcií 
společnosti Kabelová televize Přerov, a. s., IČ 47672099, ve vlastnictví statutárního města Přerova, a 
to v souladu s článkem 6 platných stanov Kabelové televize Přerov, a. s.  

 

382/16/5/2008 Prominutí pohledávek Technických služeb města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje prominutí pohledávky ve výši 32 181,00 Kč za F.G. (stavební firma GAFRA), týkající 

se neuhrazených faktur za odstranění odpadu a zapůjčení silničních značek (fa č. 800179 ze dne    
1. 10. 2002, splatná 15. 10. 2002 ve výši 25 821,00 Kč a fa č. 200096 ze dne 10. 5. 2001, splatná 
24. 5. 2001 ve výši 6 360,00 Kč) s příslušenstvím, tj. zákonným úrokem z prodlení (k 16. 6. 2008 
ve výši 18 502,48 Kč), 

 
2. neschvaluje prominutí pohledávky ve výši 744 910,00 Kč za P.O., týkající se způsobené škody, 

ke které byl odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Přerově č. j. 4T 42/2005-804 (úhrada odvodu 
zdravotního pojištění za měsíce 8-10/2004, které byly odeslány na nesprávný účet).  
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383/16/5/2008 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení  
ve výši 9/10 z jejího celkového objemu 520 584,00 Kč, tj. částku 468 526,00 Kč, která se váže k dluhu 
a k pozdním platbám, a to k bytu č. 8, v Přerově, v ulici Jižní čtvrť II/15 a k bytu č. 12, v Přerově,        
v ulici Kojetínská 24, za paní L.S., z čehož pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z 
prodlení za pozdní platby nájemného z bytů činí 234 263,00 Kč a pohledávka Domovní správy města 
Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby záloh na služby spojené s užíváním bytů činí           
234 263,00 Kč. 

 

384/16/5/2008 TJ SPARTAK PŘEROV - povolení úlevy z povinnosti zaplatit penále 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje občanskému sdružení TJ SPARTAK 
PŘEROV, se sídlem Přerov, Bezručova 4, IČ 00534935, povolení úlevy z povinnosti zaplatit penále 
ve výši 9 633,- Kč. 

 

385/16/5/2008 Obecně závazná vyhláška č. ....../2008 o použití koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č....../2008 o použití koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitostí dle Varianty A. 
 
2. schvaluje záměr zřízení účelového fondu pro financování infrastruktury, jehož příjmem by 

byly výnosy daně z nemovitostí. 
 

386/16/5/2008 Rozpočtové opatření č. 7 

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

 

387/16/5/2008 Rozpočtové opatření č. 7 - dodatek 

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

 

388/16/5/2008 Zařazení vybraných činností do příslušných organizací 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 10. 12. 2007 poř. číslo 

214/11/2/2007 bod 3 tak, že se zrušuje text přílohy č. 1 a nahrazuje se novým textem, jehož 
znění je přílohou tohoto materiálu,   

 
2. schvaluje rozšíření předmětu činnosti příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova  

o činnost silniční motorová doprava od 1. 1. 2009,  
   

3. schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 10. 12. 2007 poř. číslo 
214/11/2/2007 bod 1 tak, že se rozšiřuje předmět podnikání obchodní společnosti Technické 
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služby města Přerova s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Na hrázi 17, uvedený              
v příloze č. 1, o provozování Laguny a skateparku od 1. 1. 2009, 

 
4. souhlasí s tím, že správa polesí zůstane zachována pod organizací Technické služby města 

Přerova s.r.o. 
 

389/16/5/2008 Restrukturalizace sociálních služeb a jeslí 

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. 

 

390/16/5/2008 Městská knihovna v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje zachování samostatné příspěvkové organizace 
Městská knihovna v Přerově. 

 

391/16/5/2008 Poskytnutí finančních příspěvků – Český svaz bojovníků za svobodu 
okresu Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje poskytnutí dotace na rok 2008 ve výši 10.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz bojovníků za svobodu okresu 
Přerov, Velká Dlážka 2, 750 02 Přerov, IČ 00442755 na úhradu nákladů spojených s činností 
Okresního výboru ČSBS pro rok 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) 

683,8 * - 10,0 673,8 

3429 1 Ostatní zájmová činnost 
a rekreace 

24,0 + 10,0 34,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 

392/16/5/2008 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku a převzetí záštity - 
konference, výstava, Svaz letců ČR 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Svaz letců ČR, letiště Kbely, 197 06             
Praha 9 - Kbely, IČ 411 90 181, zastoupeným plk. Ing. Stanislavem Filipem, na podporu 
konání pracovní konference "Současnost a budoucnost Regionálního letiště Přerov" a výstavy 
k 90. výročí vzniku Československého vojenského letectva a Svazu letců České republiky", 

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

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

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

570,8 * - 30,0 540,8 

3429 1 Ostatní zájmová činnost a 
rekreace 

34,0 * + 30,0 64,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

393/16/5/2008 Žádost o poskytnutí dotace - Nadační fond Přerov - Cuijk.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond Přerov - Cuijk, se sídlem Horní 
nám. 9/9, 750 00 Přerov I - Město, IČ 278 03 201, 

 
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) 

673,8 * - 80,0 593,8 

6409 1 Ostatní činnosti j. n. 
(nadační fond) 

0,0 + 80,0 80,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 

394/16/5/2008 Žádost o poskytnutí prostor Městského domu, prezentační výstava - 
Úřad práce. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 23.000,-- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Úřad práce 
Přerov, Žerotínovo nám. 168/21, Přerov I - Město, 750 11  Přerov 2, IČ 575 470, na úhradu nájmu 
Městského domu v Přerově. 

 

395/16/5/2008 Veřejná zakázka - úvěr 300 mil. Kč 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši do 300 mil. Kč se splatností do 15 let mezi 

statutárním městem Přerov a Dexia Kommunalkredit Bank AG, se sídlem Türkenstraße 9,       
A-1092 Vídeň, Rakousko, IČ FN 191772v s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,16 % p.a. za 
podmínky, že žádný z uchazečů nepodá v zákonné lhůtě námitky. Úvěr bude poskytnut bez 
zajištění;  

 
2. pověřuje podpisem smlouvy o úvěru primátora statutárního města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha. 
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396/16/6/2008 Územní plán města Přerova - Pokyny pro zpracování návrhu 
Územního plánu města Přerova 

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, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 
x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
 
1. schvaluje Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu města Přerova, které jsou přílohou 

tohoto návrhu na usnesení. 
 
2. neschvaluje pořízení změn Územního plánu sídelního útvaru Přerov na základě žádostí 

podaných po projednání konceptu a v průběhu zpracování návrhu Územního plánu města 
Přerova konceptu, podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení. Tyto žádosti o provedení 
změn budou posuzovány jako podněty a připomínky pro vyhodnocení a případné zapracování 
předmětných požadavků v rámci zpracování návrhu Územního plánu města Přerova. 

 

397/16/6/2008 Plánovací smlouva k výstavbě 10 rodinných domů v Popovicích - 
Přední díly 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova na vybudování inženýrských sítí a komunikace pro novostavbu 10 
rodinných domů na pozemku zjednodušené evidence p.č. 115 (PK) v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

398/16/6/2008 Spoluúčast statutárního města Přerova na opravách nemovité 
infrastruktury letišt ě Přerov pro roky 2008 - 2009 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českou republikou - Ministerstvem obrany, Tychonova 

1, 160 01 Praha 6, IČ 60162694 na peněžitý dar ve výši 10 mil. Kč k úhradě oprav a investic na 
Letišti Přerov financovaných municipalitami, a to 5 mil. v roce 2008 a 5 mil. v roce 2009. 

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

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních fondů 99 679,4 * + 5 000,0 104 679,4 
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ Název rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409 5 Ostatní činnosti j.n. (dar na opravy letiště) 0,0 + 5 000,0 5 000,0 
 
 
3. schvaluje následující úpravy závazných ukazatelů: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
ORJ Název rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 26 622,0 * + 5 000 31 622,0 
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* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

399/16/6/2008 Přemístění radnice na Horní náměstí v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje přemístění radnice na Horní náměstí v Přerově. 
 

400/16/4/2008 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
budova objekt bydlení č.p. 12 na pozemku p.č. 365, příslušná k části 
obce Přerov I-M ěsto, pozemek p.č.365, budova objekt bydlení č.p.11 
na pozemku p.č. 366, příslušná k části obce Přerov I-M ěsto, pozemek 
p.č. 366 vše k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - budova 
objektu bydlení č.p. 12 na pozemku p.č. 365, příslušná k části obce Přerov I-Město, pozemek p.č.365 
zast.pl. o výměře 382 m², budova objekt bydlení č.p.11 na pozemku p.č. 366 zast.pl. o výměře 366 m², 
příslušná k části obce Přerov I-Město, pozemek p.č. 366 vše k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti 
ALIMENTARE a.s.,IČ 60792817 se sídlem tř. gen. Janouška 2854/2, Přerov, do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 16.200.000 Kč, a to za podmínky zajištění finančních 
prostředků. 

 

401/16/6/2008 Zapojení Statutárního města Přerova do projektu REDETRAL II a 
zajištění  financování společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zapojení Statutárního města Přerova do projektu REDETRAL II v rámci OP 

Meziregionální spolupráce, prostřednictvím společnosti Přerovská rozvojová s.r.o.                      
a spolufinancování projektu maximálně do výše 15 % z celkového objemu čerpaných 
prostředků, 

 
2. schvaluje poskytnutí dotace na provoz společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. v roce 2008 dle 

rozpočtové tabulky uvedené v důvodové zprávě a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a společností Přerovská rozvojová s.r.o., IČ 278 31 337 sídlem 
Přerov, Blahoslavova 1499/7, 

 
3. schvaluje následující úpravy rozpočtu 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ Název rozpočet rozpočtové 
opatření 

 rozpočet 
po úpravě 

6310 2141 11 Příjmy z úroků 1 237,8 + 350,0  1 587,8 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ Název rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

3636 5 Územní rozvoj (Přerovská 
rozovojová s.r.o.) 

0,0 + 350,0 350,0 
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402/16/6/2008 Projekty pro podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního 
programu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci v rámci       
6. výzvy Regionálního operačního programu projektů: 
 
1. Modernizace krytého bazénu v Přerově 
2. Zatraktivnění venkovního plaveckého areálu v Přerově 
 
za podmínky zajištění finančních prostředků. 

 

403/16/7/2008 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – 
rozvojové projekty „Školka pro všechny“ a „Hřiště pro všechny“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr spolufinancovat z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2009 
 
a) do výše 1 712 000,- Kč realizaci rozvojového projektu rekonstrukce a modernizace objektu 

mateřské školy s názvem „Školka pro všechny“, zpracovaného příspěvkovou organizací 
Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, 

 
b) do výše 485 000,- Kč realizaci rozvojového projektu vybudování hřiště a in-line dráhy s názvem 

„H řiště pro všechny“, zpracovaného příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola 
Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, 

 
pod podmínkou, že jmenovaná organizace získá finanční podporu z dotačních titulů v rámci 
Regionálního operačního programu Střední Morava (prioritní osy viz. důvodová zpráva), 
 
2. schvaluje záměr poskytnout z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2009 příspěvkové 

organizaci Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 bezúročnou 
půjčku  

 
a) do výše 9 700 000,- Kč s termínem splatnosti do 30. 9. 2010 na financování realizace 

rozvojového projektu uvedeného v  bodě 1 písm. a) tohoto usnesení, 
 
b) do výše 2 744 000,- Kč s termínem splatnosti do 30. 9. 2010 na financování realizace 

rozvojového projektu uvedeného v bodě 1 písm. b) tohoto usnesení, 
 
pod podmínkou, že jmenovaná organizace získá finanční podporu z dotačních titulů v rámci 
Regionálního operačního programu Střední Morava (prioritní osy viz. důvodová zpráva), 
 
3. schvaluje uzavření dohod o partnerské spolupráci mezi statutárním městem Přerov jako 

partnerem a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod 
skalkou 11, jako příjemcem, dle přílohy č. 2 a 3 důvodové zprávy. 

 

404/16/7/2008 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 - zrušení místa poskytovaného 
vzdělávání a školských služeb (Přerov, Sokolská 26) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření  dodatku  č. 2  ke  zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Za mlýnem 1, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
Dodatek se týká zrušení místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb v objektu Přerov, 
Přerov I – Město, Sokolská 26 a zrušení výkonu činnosti zařízení školního stravování, typu 
školní jídelna – výdejna, s účinností od 1. 9. 2008. 

 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do 

správy, přílohy č. 1 zřizovací listiny Základní školy Přerov, Za mlýnem 1,  jehož předmětem je 
s účinností od 1. 9. 2008 zúžení rozsahu a změna účetní hodnoty nemovitého majetku ve 
vlastnictví statutárního města Přerov, který má ve správě jmenovaná organizace po zrušení 
místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb v objektu Přerov, Přerov I – Město, 
Sokolská 26 (viz příloha č. 3 důvodové zprávy). 

 

405/16/7/2008 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – nadstandardní 
pedagogické služby 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo ve věci týkající se změny usnesení                
č. 237/11/7/2007, bod 2, z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10. 12. 2007. 

 

406/16/7/2008 HC ZUBR PŘEROV – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 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 nebytových prostor zimního stadionu v Přerově v 

roce 2008 – 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, a to z částky 140 652,- Kč na částku 131 628,- Kč, v 
souvislosti se změnou výše nájemného šaten a sociálního zařízení (včetně vybavení) pro 
období 5 – 12/2008, a to z  9 144,- Kč na 8 016,- Kč za 1 kalendářní měsíc  

 
- změny výše dotace na sportovní činnost v roce 2008, a to z částky 973 348,- Kč na částku           

982 372,- Kč 
 
- změny provozovatele zimního stadionu v Přerově. 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

407/16/7/2008 Fitness AVE Přerov - poskytnutí účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- 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 dopravu a startovné spojené s účastí závodníků klubu Lenky Červené 
(Bořutové) a Jana Páleníčka na Mistrovství světa ve fitness, které se bude konat ve dnech        
13. - 15. června 2008 v kanadském Torontu 

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

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

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

728,8 * - 30,0 698,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

0,0 + 30,0 30,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

408/16/7/2008 M.S. - 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 M.S., na dopravu M.S. na Mistrovství světa v estetické 
skupinové gymnastice seniorek, které se bude konat ve dnech 10. - 15. června 2008 v 
kanadském Torontu 

 
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) 

698,8 * - 10,0 688,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 
 

30,0 * + 10,0 40,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 

409/16/7/2008 Mgr. O.Z. - poskytnutí účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace   

mezi statutárním městem Přerov a Mgr. O.Z., na dopravu N.Z.  na Mistrovství světa v estetické 
skupinové gymnastice juniorek, které se bude konat ve dnech 22. - 27. května 2008 ve španělské 
Cartageně 

 
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) 

688,8 * - 5,0 683,8 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 40,0 * + 5,0 45,0 
 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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410/16/7/2008 Zrušení dočasného peněžního fondu „Vánoční sbírka 2007 “ a 
zrušení Vnitřního předpisu č. 21/07 - Statut dočasného peněžního 
fondu „Vánoční sbírka 2007“. 

 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  
 
a) zrušit dočasný peněžní fond s názvem „Vánoční sbírka 2007“, 
b) vydat Vnitřní předpis č. .../08, kterým se zrušuje Vnitřní předpis č. 21/07 - Statut dočasného 

peněžního fondu „Vánoční sbírka 2007“. 
 

411/16/7/2008 Dotace nestátní neziskové organizaci PONTIS Šumperk o.p.s. v roce 
2008 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši  6 000,- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v této výši mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a nestátní  neziskovou organizací  PONTIS Šumperk o.p.s., IČ  25843907,      
se sídlem  Šumperk, Temenická 2620/5,  jako příjemcem dotace, na poskytování sociálních služeb 
uvedené nestátní neziskové organizace v roce 2008. 

 

412/16/8/2008 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 
 

- Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114 - odloučené pracoviště nábř. Dr. 
Edvarda Beneše 21, Přerov, se sídlem Lipník nad Bečvou I - Město, Bratrská 1114, IČ: 00845370, 
na aktivitu „Tři způsoby výroby elektřiny v jednom dni“, ve výši 5 000,- Kč, 

 
- Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, Žižkova 12, se sídlem Přerov, Žižkova 12,       

IČ: 47184469, na aktivitu „Přírodovědné soutěže“, ve výši 33 300,- Kč, 
 
- Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace (ORNIS - ornitologická stanice), se 

sídlem Přerov, Horní náměstí 7, IČ: 00097969, na aktivitu „Stromy parku Michalov“, ve výši 69 
500,- Kč, 

 
- Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, se sídlem Přerov, 

Denisova 3, IČ: 61985759, na aktivitu „Dobrodružství kapky rosy“, ve výši 50 000,- Kč, 
 
- Mateřská škola Přerov, Komenského 25, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Komenského 25, IČ: 

62350153, na aktivitu „Vůně přírody“, ve výši 21 573,- Kč, 
 
- Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, se sídlem Přerov, Přerov II - 

Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, na aktivitu „Třídění odpadu“, ve výši 26 388,- Kč, 
 
- Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, se sídlem Přerov, Přerov II - 

Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, na aktivitu „Poznávání přírody“, ve výši 5 000,- Kč, 
 
- Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 70259925, 

na aktivitu „Odpady jsou i naše starost“, ve výši 43 500,- Kč; 
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- Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27, IČ: 45180091, 
na aktivitu „Místo na Zemi“, ve výši 40 000,- Kč, 

 
2. neschvaluje poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 
 
- Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114 - odloučené pracoviště nábř.  

Dr. Edvarda Beneše 21, Přerov, se sídlem Lipník nad Bečvou I - Město, Bratrská 1114, IČ: 
00845370, na aktivitu „Fotovoltaické systémy“, ve výši 1 666,- Kč, 

 
- Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, Žižkova 12, se sídlem Přerov, Žižkova 12,       

IČ: 47184469, na aktivitu „Mobilní nábytek pro ekologické vzdělávání“, ve výši 23 500,- Kč, 
 
- Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, se 

sídlem Přerov, Čapky Drahlovského 3, IČ: 14617218, na aktivitu „Soustavná osvětová činnost      
v oblasti ochrany přírody“, ve výši 63 000,- Kč, 

 
- Soukromá základní škola Acorn′s and John′s school, s.r.o., Přerov, se sídlem Přerov, U Bečvy 2, 

IČ: 25366564, na aktivitu „Už vím proč“, ve výši 45 000,- Kč, 
 
- Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Za mlýnem 1,              

IČ: 47858311, na aktivitu „Příroda – Proč?“, ve výši 67 000,- Kč, 
 
- Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se 

sídlem Přerov 2, Bartošova 24, na aktivitu „EVVO na Obchodní akademii a Jazykové škole           
s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24“, ve výši 70 000,- Kč, 

 
- Mgr. Petra Kolaříková, bytem Pod skalkou 89/2, Přerov, Přerov II - Předmostí, s místem 

podnikání tamtéž, IČ:73819395, na aktivitu „Ekologická domácnost a péče o děti“, ve výši         
16 052,- Kč. 

 
 

413/16/8/2008 Zpráva o plnění Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o plnění Programu regenerace a 
revitalizace zámku v Přerově. 

 

414/16/8/2008 Doplnění Smlouvy o poskytnutí dotace Vojenskému sdružení 
rehabilitovaných 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace   
č. 01/015/003/08 uzavřené mezi statutárním městem Přerov a subjektem Vojenské sdružení 
rehabilitovaných, IČ: 49279319 zastoupené plk. Ing. Vladimírem Horákem, se sídlem Křižíkova 20, 
180 00 Praha 8, dle důvodové zprávy. 

 

415/16/8/2008 Podněty a připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, které zazněly      
na 14.  a 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  
 
 
 
 



 23

 

416/16/9/2008 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty a 
připomínkami vznesenými na 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

Kontrolní termín: 08.09.2008 

 

V Přerově dne 24.6.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Lajtoch 
        primátor města Přerova 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
          náměstkyně primátora města Přerova 


