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USNESENÍ ze 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 28. dubna 2008 

 

277/14/1/2008 Zahájení, schválení programu 14. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 28. dubna 2008 
 
2. schvaluje pana Václava Zatloukala a Mgr. Moniku Frídlovou za ověřovatele 14. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova 
 

 

278/14/2/2008 Projednání těžby štěrkopísku v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje, aby na 15. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova, které se bude konat dne 5.5.2008, byl projednán v 17.00 hodin návrh na vymezení území pro 
těžbu štěrkopísku v k.ú. Žeravice. 
 

 

279/14/2/2008 Zpráva o provedené kontrole plnění usnesení Rady města Přerova      
za 1. pololetí 2007 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  bere na vědomí:  
1. Zápis o provedené kontrole plnění usnesení Rady města Přerova za 1. pololetí 2007  s tímto 

závěrem: 
 a) z celkového počtu 7 vybraných usnesení je 7 splněno, 
 b) u usnesení chybí termín plnění úkolů. 
 
2. Návrhy na opatření: 

V usneseních Rady města Přerova stanovovat termíny plnění nebo kontroly, u takto přijatých 
usnesení provést následnou kontrolu plnění. 
 

 

280/14/2/2008 Činnost Výboru pro restrukturalizaci p říspěvkových organizací 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o činnosti Výboru pro restrukturalizaci příspěvkových organizací 
 
2. ukládá Výboru pro restrukturalizaci zabývat se náměty a připomínkami k restrukturalizaci       

a předložit komplexní návrh řešení na zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 16. června 
2008. 

 
 

281/14/2/2008 Odvolání člena Výboru pro dopravu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  odvolává z Výboru pro dopravu člena pana PhDr. Ivo 
Maryšku, MA.  
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282/14/2/2008 Informace o činnosti Rady města Přerova od 12. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

283/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  nepřijalo usnesení ve věci schválení úplatného převodu 
nemovitých věcí - části pozemku  p.č. 2155/1, ost. plocha v k.ú. Přerov o výměře cca 500 m²                
z majetku Statutárního města Přerova, do majetku PSS Přerovská stavební a.s., se  sídlem Skopalova 
7, Přerov, IČ 27769585. 
       

 

284/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  části  
pozemku p.č. 5198/17  v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  -  části  
pozemku p.č. 5198/17, ost. plocha o výměře cca 35 m²  v k.ú. Přerov, z majetku Statutárního města 
Přerova, do vlastnictví fyzických osob, dle jejich stávajícího spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 
5198/28, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a to následovně : 
 
Vlastnické právo                                      Bydliště                                                Podíl     
 
B.B. 
                              367/7920 
B.M.   a  
B.L.,                   37/792 
 
Č.P.                                          679/15840 
H.L.                              81/1760 
 
H.P.   a  
H. P.,  
                    69/1760 
H.M.   a  
H..S.  Mgr.,             11/240 
 
H. M.                               19/990 
 
H.J.   a  
H.J.                   169/3960 
 
J.P.   a  
J.M.                    377/7920 
 
S.B.                               611/15840 
K.J.                                         41/1056 
L.E.                                          613/31680 
L.R. Ing.                              613/31680 
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M.D.   a 
M.A.                     751/15840 
 
O.M.                              19/990 
P.J. Ing. a 
P.H.  Mgr.,                    467/5280 
 
S.M. a                                       373/7920 
S.M.                              17/880 
S.L.                                   17/880 
 
W.J.   a  
W.M                   227/5280 
 
W.L. Ing.  a  
W.D.                  23/495 
 
       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. 
 

 

285/14/3/2008 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 z majetku  
Statutárního města Přerova  -  částí  pozemku p.č. 4293/1, ost. plocha v k.ú. Přerov, označené 
geometrickým plánem č. 3798-186/2007 jako pozemky p.č. 4293/64, zast. plocha o výměře 5 m²          
a p.č. 4293/65, zast. plocha o výměře 5 m² z majetku Statutárního města Přerova, do spoluvlastnictví 
fyzických osob, dle jejich  spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 4293/37, zast. plocha a nádvoří     
v k.ú. Přerov, kdy pozemek  p.č. 4293/64 je převáděn za cenu 4.130,- Kč, tj. 826,-Kč/ m², pozemek  
p.č. 4293/65 za cenu 4.130Kč, tj. 826,-Kč/ m², celkem 8.260,-Kč a to následovně : 
 
 
Vlastnické právo                                                      Bydliště                                               Podíl     
A.T.                                     526/21521 
 
B. A.  a 
B.M.                         722/21521 
 
B.J.  a  
B.Z.                       519/21521 
 
Ch.I.                                   526/21521 
Č.M.                                                   615/21521 
D.M.                                   731/21521 
D.B. Ing.                          526/21521 
D.J.           731/21521 
 
D.L.   a  
D.M.                       526/21521 
 
F.J.                                               731/43042 
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F.J.                                               731/43042 
 
F.I.  a  
F.D.                               526/21521 
 
V.Z.                                   526/21521 
 
J.K.  a  
J.B.                          731/21521 
 
J.J.   a  
J.V.L.           731/21521 
 
K.R.                                                 526/21521 
K.V.             731/21521 
 
L.R.   a  
L.I.                         731/21521 
 
L.M. Ing. a                                
L.M.                         731/21521 
 
N.K.                        731/21521 
 
O.M.                                               526/21521 
 
O.R. Ing. a 
O.D.                           731/21521 
 
O. J. RSDr.    a  
O.Z.                         731/21521 
 
P. B.           372/21521 
P. K.                                      731/21521 
 
R.A.    a  
R. I.                             615/21521 
 
S.D.                        526/21521 
S.M.                                   526/21521 
 
S. P.     a  
S. E.                                   526/21521 
 
Š. B.                                      357/21521 
 
V.A.    a  
V. M.                          526/21521 
 
V.P.                                   526/21521 
 
Z. J.     a  
Z.B.                       731/21521 
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Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a uhradí 
správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, taktéž dle jejich  spoluvlastnického podílu      
k pozemku p.č. 4293/37, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, na základě jejich písemného souhlasu.  
 

 

286/14/3/2008 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 z majetku  
Statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5207/1, ost. plocha v k.ú. Přerov, označené 
geometrickým plánem č. 3797-187/2007 jako pozemek  p.č. 5207/57, zast. plocha o výměře 5 m²         
z majetku Statutárního města Přerova do spoluvlastnictví fyzických osob, dle jejich  spoluvlastnického 
podílu k pozemku p.č. 5207/6, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, za celkovou  cenu 5.050,-Kč,       
tj. 1.010,-Kč/ m²  a to následovně : 
 
Vlastnické právo                                                      Bydliště                                            Podíl     
 
Č.J. Ing. a  
Č.A.                         593/9241 
 
D.L.                                        2699/55446 
 
G.A. a  
G.J.                                     7163/110892 
 
H.L.                                                 1793/27723 
 
H.J. a  
H.M.                                     7159/110892 
 
J.L.                                     1792/27723 
K.F.                                     7171/110892 
 
K.V. a  
K.O.           7171/110892 
 
N.S.                                       2713/55446 
 
N.J. Ing.                                    591/9241 
 
N.V.                                       7153/110892 
 
N.Z    a  
N.Z.                              3587/55446 
 
O.Z.   a  
O.H.                                      596/9241 
 
P.O.   a  
P.A.                                     2383/36964 
 
U.J.    a  
U.J.                                     594/9241 
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V.K. Ing.   a                                   
V.V. Mgr.,          1775/27723 
 
Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a uhradí 
správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, taktéž dle jejich  spoluvlastnického podílu      
k pozemku p.č. 5207/6, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, na základě jejich písemného souhlasu. 
 

 

287/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku  Statutárního města Přerova  -  
části  pozemku p.č. 3161/1, ost. plocha v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí -  části  
pozemku p.č. 3161/1, ost. plocha v k.ú. Přerov o výměře cca 1.000 m² z majetku Statutárního města 
Přerova, do majetku  A.B. 
         

 

288/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 483/5 
zahrada o výměře 192 m² v k.ú. Penčičky, dle geometrického plánu č. 273-13/2008 označené novým 
parcelním číslem p.č. 483/8, z vlastnictví Statutárního města Přerova, do vlastnictví paní L. V.za kupní 
cenu ve výši 12.480,- Kč, t.j 65,- Kč/ m². 
 

 

289/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 133 v k.ú. Penčičky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  trvá na svém usnesení č. 216/11/3/2007 B-1,                     
z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10.12.2007, kterým schválilo úplatný  
převod části pozemku p.č. 133 ost.pl. k.ú. Penčice, dle geometrického plánu č. 170-41/2007 označené 
jako p.č. 133/2 o výměře 92 m²,  z vlastnictví Statutárního města Přerova, do vlastnictví paní D. C., za 
kupní cenu 31.280,- Kč, tj. 340,- Kč/m² – cena  v místě a čase obvyklá. 
 

 

290/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - 
pozemku pod  komunikacemi-změna usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje změnu usnesení  č. 216/11/3/2007 B-6   z  11. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova kterým schválilo převod pozemků z vlastnictví Statutárního 
města Přerova, do vlastnictví Olomouckého kraje, Správy silnic Olomouckého kraje, se sídlem 
Lipenská 753/120 Olomouc a to  tak, že:  
stávající text,  
-  „části pozemku   p.č.  6531 ost. pl., dle geometrického plánu č. 3691-624/2006 označené jako p.č. 
6531/1 ost. pl. o výměře 6445 m²  v k.ú. Přerov.“ 
se nahrazuje textem, 
- „ části pozemku   p.č.  6531 ost. pl., dle geometrického plánu č. 3691-624/2006 označené jako 
p.č. 6531/2 ost. pl. o výměře 48 m²  v k.ú. Přerov.   
 
dále stávající text , 
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- „ části pozemku p.č. 526/1 ost. pl.  dle geometrického plánu č. 562-76/2007 označená jako p.č. 526/1 
ost. pl. o výměře 25 777 m²  v k.ú. Předmostí.“   
se nahrazuje textem 
- „ části pozemku p.č. 526/1 ost. pl.  dle geometrického plánu č. 562-76/2007 označená jako p.č. 
526/4 ost. pl. o výměře 14 803 m²  v k.ú. Předmostí.“  
 

 

291/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 874/5 v k.ú. Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje úplatný převod  části pozemku p.č. 874/5 ost. 
plocha  označeného dle geometrického plánu č. 231-71/2007 jako pozemek p.č. 874/6 o výměře 2 m²  
v k.ú. Dluhonice, z vlastnictví Statutárního města Přerova, do vlastnictví Českého 
hydrometeorologického ústavu, zast. Ing.Ivanem Obrusníkem, se sídlem Praha 4 - Komořany, Na 
Šabatce 17, IČ 00020699 za kupní cenu ve výši 860,- Kč (tj. 430,- Kč/m²). 
 

 

292/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - částí 
pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 2155/1 
ostatní plocha v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 3776-177/2007 označené jako   díl "a"            
o výměře 93 m²   a   jako p.č. 2155/23  o výměře 769 m²   z vlastnictví Statutárního města Přerova,     
do vlastnictví společnosti MENS s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, nám. Přerovského povstání  
2803/1, IČ 47668857,  za kupní cenu v místě a čase obvyklou: 
102.300,- Kč (t.j. 1.100,- Kč/m²)   za  část  p.č. 2155/1, označenou geometrickým plánem jako díl "a" 
(93 m²)     a 
845.900,- Kč (t.j. 1.100,- Kč/m²) za část p.č. 2155/1, označenou  geometrickým plánem jako p.č. 
2155/23 (769 m²).   
 

 

293/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 445 a pozemků p.č. 443/2,443/3,446/1,446/2,455                 
a úplatný převod nemovitých věcí do majetku Statutárního města 
Přerova - části pozemku  p.č. 458 vše  v  k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 
 
1. úplatný převod  části pozemků p.č. 443/2 zastavěná plocha o výměře 367 m², p.č. 443/3 

zastavěná plocha o výměře 573 m², p.č. 446/1 ostatní plocha o výměře 677 m², 446/2 
zastavěná plocha o výměře  78 m²,  455 ostatní plocha o výměře 182 m², p.č. 4938/2 zastavěná 
plocha o výměře 3 m², a části pozemku  p.č. 445  ostatní plocha  dle geometrického plánu       
č. 3700-224/2006  se jedná o pozemek p.č. 445/2 o výměře 15 m² vše v k.ú. Přerov,                 
z vlastnictví  Statutárního města Přerova, do vlastnictví Olomouckého kraje, správy Obchodní 
akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Přerov , Bartošova 24, za cenu  
v čase a místě obvyklou, dle znaleckého posudku JUDr. Vratislava Dočkalíka  č.1605/18/08, 
která činí  1.027. 950,- Kč 

2. úplatný převod části pozemku p.č. 458 ostatní plocha  dle geometrického plánu č. 3700-
224/2006 se jedná o pozemek p.č. 458/2 o výměře 8 m² v k.ú. Přerov, z vlastnictví  
Olomouckého kraje, správy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky Přerov, Bartošova 24,  do vlastnictví Statutárního města Přerova za cenu  v čase         
a místě obvyklou, dle znaleckého posudku JUDr. Vratislava Dočkalíka  č.1605/18/08, která 
činí 2.400,- Kč.  
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294/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - 
jednotky č. 2605/102, nebytového prostoru v objektu k bydlení č.p. 
2604, č.p. 2605, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 2646/6 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod jednotky č. 2605/102, 
nebytového prostoru v objektu k bydlení č.p. 2604, č.p. 2605,  příslušnému k části obce Přerov             
I – Město, na pozemku p.č. 2646/6 v k.ú. Přerov, Dvořákova 41, 43,  o výměře 54,5 m²  včetně jeho 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve výši id. 545/26551,  z  vlastnictví 
Statutárního města Přerova, do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2604, č.p. 2605, 
Dvořákova 41,43  v Přerově, se sídlem Přerov I - Město, Dvořákova 2605/43, IČ 25883461, za kupní 
cenu ve výši 25.000,- Kč (t.j. 459,- Kč/ m²) dle návrhu Společenství vlastníků jednotek.  
 

 

295/14/3/2008 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města 
Přerova  - části pozemku p.č. 820 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 820 orná 
půda označené dle geometrického plánu č. 553-240/2007 jako pozemek p.č. 820/2 orná půda o výměře 
53 m² v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví Statutárního města Přerova, do vlastnictví Ing. J.Š. za 
kupní cenu ve výši 16.600,- Kč    (tj. 313,- Kč/ m²). 
 

 

296/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2883/12 zast. 
plocha a nádvoří o výměře 956 m² v k.ú. Přerov do podílového vlastnictví:   
1. do společného jmění manželů J.  a  E.V., 

ve výši id. 783/30391 za kupní cenu ve výši  7.057,- Kč  (tj. 320,- Kč/ m²  - dle návrhu 
žadatele 

2. do společného jmění manželů Z.   a   H.L.  
      ve výši id. 776/30391 za kupní cenu ve výši  6.994,- Kč (tj. 320,- 
      Kč/ m²) - dle návrhu žadatele. 
     

 

297/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 210/8 v objektu bydlení č.p. 210, 275, 276, 
příslušném k části obce  Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/33      
v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
1. schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 210/8 v objektu bydlení č.p. 210, 275, 

276, příslušném k části obce  Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov (tř. 17. 
listopadu 10, 12, 14) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
uvedeného objektu bydlení ve výši 598/33417 za cenu 534.100,- Kč a spoluvlastnického 
podílu na zastavěném pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov ve výši 598/33417 za cenu 12.933,- 
Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 547.033,- Kč, ve smyslu zákona        
č. 72/1994 Sb., v platném znění a vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za      
60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajícího nájemce, pana J.J. 
přičemž převod bude realizován    (podepsání smlouvy) v termínu do 31.10.2008 
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2 neschvaluje uzavření zástavní smlouvy k nemovitému majetku statutárního města Přerova, 
bytové jednotce č. 210/8 v objektu bydlení č.p. 210, 275, 276, příslušném k části obce  Přerov 
I – Město, na pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 10, 12, 14) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu bydlení 
a pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov ve výši 598/33417, jako zástavy za poskytnutí úvěru     
na zakoupení uvedené bytové jednotky nabyvatelem, panem J.J. Zástavní smlouva by byla 
uzavřena mezi Statutárním městem Přerov a příslušnou finanční organizací na dobu od 
uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 210/8 v objektu bydlení č.p. 210, 
275, 276, příslušném k části obce Přerov   I – Město, na pozemku p.č. 2883/33 v k.ú. Přerov, 
do doby vkladu změny vlastnického práva v katastru nemovitostí. 

 
 

298/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2796/13 v objektu bydlení č.p. 2796, 2797, 
příslušném k části obce  Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 4293/27, 
p.č. 4293/58, p.č. 4293/59 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky      
č. 2796/13 v objektu bydlení č.p. 2796, 2797, příslušném k části obce  Přerov I – Město, na pozemcích 
p.č. 4293/27, p.č. 4293/58, p.č. 4293/59 vše v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 36, 38) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu bydlení ve výši 731/21520 za cenu 
618.047,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 4293/27 v k.ú. Přerov ve výši 
731/21520 za cenu 11.547,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 629.594,- Kč,     
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném 
znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajících 
nájemců, manželů J. a  D.B, přičemž převod bude realizován (podepsání smlouvy) v termínu do 
31.1.2009. 
 

 

299/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 25/13 v objektu bydlení č.p. 24, 25, 
příslušném k části obce  Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. 707     
v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky      
č. 25/13 v objektu bydlení č.p. 24, 25, příslušném k části obce  Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. 
707 v k.ú. Předmostí (Dr. M. Horákové 9, 11) včetně příslušného spoluvlastnického podílu                
na společných částech uvedeného objektu bydlení ve výši 3182/276884 za cenu 271.750,- Kč               
a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 707 v k.ú. Předmostí ve výši 3182/276884      
za cenu 3.802,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 275.552,- Kč, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění, t.j. 
doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajících nájemců, 
manželů L. a    M.J. přičemž převod bude realizován (podepsání smlouvy) v termínu do 31.10.2008. 
 

 

300/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 1559/15 v objektu bydlení č.p. 1495, 1559, 
1853, příslušném k části obce  Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2680/23 v k.ú. Přerov 

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

 

301/14/3/2008 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 úplatný převod - 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 (Bří. Hovůrkových 18, 20) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu bydlení 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 15.329,- 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., přičemž převod bude realizován (podepsání smlouvy) v termínu do 31.5.2008. 
 

 

302/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 292/4 v objektu bydlení č.p. 291, 292, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/39       
v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky        
č. 292/4 v objektu bydlení č.p. 291, 292, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2883/39 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 24, 26) včetně příslušného spoluvlastnického podílu               
na společných částech uvedeného objektu bydlení ve výši 543/25060 za cenu 490.637,- Kč                  
a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2883/39 v k.ú. Přerov ve výši 543/25060       
za cenu 9.965,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 500.602,- 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 R.H., přičemž převod bude realizován 
(podepsání smlouvy) v termínu do 31.10.2008. 

 
303/14/3/2008 Převod nemovitých věcí do majetku Statutárního města Přerova – 

změna usnesení 
 

-  části pozemků p.č. 5098/2, p.č. 3805, vše v k.ú. Přerov 
-  pozemků p.č. 5307/242, p.č. 5307/244, p.č. 5307/245, p.č. 5307/247,       
p.č. 5307/250,  p.č.  5307/251, p.č. 5307/255, vše v k.ú. Přerov 

 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje změnu usnesení:  
1.  č. 639/28/4/2006  C-4  z 28. zasedání  Zastupitelstva města Přerova, konaného dne   
       7.6.2006 tak, že stávající text 
     „Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - částí 
pozemku p.č. 5098/2, ost. plocha, označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha 
o výměře 2.416 m², p.č. 5098/4, ost. plocha o výměře 48 m² a částí pozemku p.č. 3805, ost plocha, 
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označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m², p.č. 3805/5, 
ost. plocha o výměře 99 m², vše v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu              
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00  Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví 
Města Přerova za následujících podmínek: 
 
      1. Město Přerov se zavazuje o nemovitosti - části pozemku p.č.5098/2, ost. plocha,    
            označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha o výměře 2.416   
            m², p.č. 5098/4, ost. plocha o výměře 48 m² a části pozemku p.č. 3805, ost plocha,  
            označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169  
            m², p.č. 3805/5, ost. plocha o výměře 99 m², v katastrálním území Přerov, uvedené  
            ve smlouvě o bezúplatném převodu řádně pečovat, užívat je v souladu s veřejným  
            zájmem a neužívat předmět převodu ke komerčním či jiným výdělečným účelům ani  
            je pronajímat, a to vše po dobu nejméně 10 let.  
 
      2. Za porušení smluvně uvedených závazků nebo některého z nich, je Město Přerov  
            povinno převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající  
            ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné  
            znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku,  
            nejméně však cenu zjištěnou znaleckým posudkem v době bezúplatného převodu.  
            Bude-li takto stanovená částka nižší než je účetní hodnota nemovitostí uvedená ve  
            smlouvě o bezúplatném převodu, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této  
            účetní hodnotě.  
 
       3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě do 30 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem  
            písemně vyzván.  
 
       4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého  
            posudku případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto  
            náklady.“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - částí 
pozemku p.č. 5098/2, ost. plocha, označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha 
o výměře 2.416 m², p.č. 5098/4, ost. plocha o výměře 48 m² a částí pozemku p.č. 3805, ost plocha, 
označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m², p.č. 3805/5, 
ost. plocha o výměře 99 m², vše v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00  Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví 
statutárního města Přerova za následujících podmínek: 
1. Statutární město Přerov se zavazuje o nemovitosti – částí pozemku p.č. 5098/2, ost. plocha, 

označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha o  výměře 2.416 m², p.č. 
5098/4, ost. plocha o výměře 48 m² a částí pozemku p.č. 3805, ost plocha, označené GP č. 3265-
63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o  výměře 169 m², p.č. 3805/5, ost. plocha o 
výměře 99 m², vše v k.ú. Přerov v  katastrálním území Přerov řádně pečovat, užívat je v souladu s 
veřejným zájmem pouze k účelům sídlištní zeleně, veřejného parkoviště a chodníků, neužívat je ke 
komerčním  účelům ani je k takovým účelům pronajímat, a to vše po dobu nejméně 10 let od 
nabytí vlastnického práva. 

 
2. Statutární město Přerov  se dále zavazuje nemovitosti – částí pozemku p.č. 5098/2, ost. plocha, 

označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha o  výměře 2.416 m², p.č. 
5098/4, ost. plocha o výměře 48 m² a částí pozemku p.č. 3805,  ost plocha, označené GP č. 3265-
63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m², p.č. 3805/5, ost. plocha o výměře 
99 m² vše v katastrálním území  Přerov po dobu 10 let od nabytí vlastnického práva nezcizit ve 
prospěch jiné osoby. 
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3. Za porušení kteréhokoliv ze závazků, a to i ke každé jednotlivé parcele, uvedených v odst.  1   je   
statutární  město   Přerov   povinno   převést   do  státního rozpočtu prostřednictvím převodce 
částku 10.000,-Kč, a to do 15 dnů poté, kdy bude  převodcem k úhradě vyzván. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a převodce je 
oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazku i kumulativně při porušení 
několika závazků najednou. 

 
4. Za porušení závazku uvedeného v odst. 2, nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou dobu, je 

statutární město Přerov povinno převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 
odpovídající  dvojnásobku ceny nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase 
obvyklé, v době porušení závazku. Bude-li takto stanovená částka nižší než je dvojnásobek ceny 
nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěné podle cenového předpisu platného a 
účinného v době bezúplatného převodu, odvede do státního rozpočtu prostřednictvím převodce 
částku odpovídající dvojnásobku ceny zjištěné podle cenového předpisu platného a účinného v 
době bezúplatného převodu. Zaplacením této sankce závazek dle odst. 2 zaniká.  

 
5. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku případně 

s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí statutární město  Přerov  i tyto náklady.“ 
 
6. Úhradu dle odst. 4 a 5 provede statutární město Přerov ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení 

převodcem písemně vyzváno. 
 
7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny 

omezující podmínky ze strany statutárního města Přerova  plněny a   to je povinno k tomu 
převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

 
8. Statutární město Přerov je povinno vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v 

odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném 
zájmu, k jehož zachování se statutární město Přerov ve smlouvě  zavázalo. 

 
2.  č. 639/28/4/2006  C-4  z 28. zasedání  Zastupitelstva města Přerova, konaného dne  
      7.6.2006 tak, že stávající text 
 
     „Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků, p.č. 5307/242 
ost. plocha o výměře 177 m², p.č 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m², p.č. 5307/245 ost. plocha o 
výměře 500 m², p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m², p.č. 5307/250, ost. plocha o výměře 414 
m², p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m², p.č. 5307/255 ost. plocha o výměře 101 m², vše v k.ú. 
Přerov, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví města Přerova za následujících podmínek: 
 
        1. Město Přerov se zavazuje o nemovitosti – pozemky p.č. 5307/242 ost. plocha o  
            výměře 177 m², p.č. 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m², p.č. 5307/245 ost.  
            plocha o výměře 500 m², p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m², p.č.  
            5307/250, ost. plocha o výměře 414 m², p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m²,  
            p.č. 5307/255 ost. plocha o výměře 101 m², v katastrálním území Přerov, uvedené ve  
            smlouvě o bezúplatném převodu řádně pečovat, užívat je v souladu s veřejným  
            zájmem a neužívat předmět převodu ke komerčním či jiným výdělečným účelům ani  
            je pronajímat, a to vše po dobu nejméně 10 let.  
 
        2. Za porušení smluvně uvedených závazků nebo některého z nich, je Město Přerov  
            povinno převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající  
            ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné  
            znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku,  
            nejméně však cenu zjištěnou znaleckým posudkem v době bezúplatného převodu.  
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            Bude-li takto stanovená částka nižší než je účetní hodnota nemovitostí uvedená ve  
            smlouvě o bezúplatném převodu, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této  
            účetní hodnotě.  
 
        3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě do 30 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem  
            písemně vyzván.  
 
        4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého  
            posudku případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto  
            náklady.“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
     „Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků, p.č. 5307/242 
ost. plocha o výměře 177 m², p.č 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m², p.č. 5307/245 ost. plocha o 
výměře 500 m², p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m² p.č. 5307/250, ost. plocha o výměře 414 
m², p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m², p.č. 5307/255 ost. plocha o výměře 101 m², vše v k.ú. 
Přerov, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví statutárního města Přerova za následujících 
podmínek: 
 
1. Statutární město Přerov se zavazuje o nemovitosti – pozemky p.č. 5307/242 ost. plocha o výměře 

177 m²,  p.č. 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m², p.č. 5307/245 ost. plocha o výměře 500 m², 
p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m², p.č. 5307/250, ost. plocha o výměře 414 m², p.č. 
5307/251 ost. plocha o výměře 351 m², p.č. 5307/255 ost. plocha o výměře 101 m², vše v 
katastrálním území Přerov řádně pečovat, užívat je v souladu s veřejným zájmem pouze k účelům 
sídlištní zeleně, veřejného parkoviště a chodníků, neužívat je ke komerčním  účelům ani je k 
takovým účelům pronajímat, a to vše po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva. 

 
2. Statutární město Přerov  se dále zavazuje nemovitosti – pozemky p.č. 5307/242 ost. plocha o 

výměře 177 m²,  p.č. 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m², p.č. 5307/245 ost. plocha o výměře 
500 m², p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m², p.č. 5307/250, ost. plocha o výměře 414 m², 
p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m², p.č. 5307/255 ost. plocha o výměře 101 m², vše ostatní 
plochy v katastrálním území Přerov po dobu 10 let od nabytí vlastnického práva nezcizit ve 
prospěch jiné osoby. 

 
3. Za porušení kteréhokoliv ze závazků, a to i ke každé jednotlivé parcele, uvedených v odst. 1  je 

Statutární město Přerov povinno převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 
10.000,-Kč, a to do 15 dnů poté, kdy bude převodcem k úhradě vyzván. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a převodce je 
oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazku i kumulativně při porušení 
několika závazků najednou. 

 
4. Za porušení závazku uvedeného v odst. 2, nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou dobu, je 

statutární město Přerov povinno převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 
odpovídající  dvojnásobku ceny nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase 
obvyklé, v době porušení závazku.. Bude-li takto stanovená částka nižší než je dvojnásobek ceny 
nemovitost, u níž došlo k porušení závazku, zjištěné podle cenového předpisu platného a účinného 
v době bezúplatného převodu, odvede do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 
odpovídající dvojnásobku ceny zjištěné podle cenového předpisu platného a účinného v době 
bezúplatného převodu. Zaplacením této sankce závazek dle odst. 2 zaniká.  

 
5. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku případně 

s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí Statutární město Přerov  i tyto náklady.“ 
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6. Úhradu dle odst. 4 a 5 provede statutární město Přerov ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude   k 

zaplacení převodcem písemně vyzváno. 
 
7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny 

omezující podmínky ze strany Statutárního města Přerova  plněny a   to je povinno k tomu 
převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

 
8. Statutární město Přerov je povinno vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v 

odst. 1  předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném 
zájmu, k jehož zachování se Statutární město Přerov ve smlouvě  zavázalo. 

 
 

304/14/3/2008 Převod nemovitých věcí do majetku Statutárního města Přerova - 
úplatný převod pozemku p.č. 214/2 v k.ú. Penčičky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 214/2 trvalý 
travní porost o výměře 95 m²  v k.ú. Penčičky, z majetku České republiky - Pozemkový fond České 
republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a do majetku Statutárního města Přerova, za kupní 
cenu 2.440,- Kč, t.j. 25,68 Kč/ m² - cena dle znaleckého posudku. 
 

 

305/14/3/2008 Směna nemovitých věcí – pozemku p.č.793 v k.ú. Čekyně ve vlastnictví 
Statutárního města Přerov za pozemky p.č.947/3 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova a p.č.7152/2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví České republiky - 
Pozemkového fondu České republiky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje změnu usnesení č.69/5/3/2007 D-3 přijatého   
na 5. zasedání Zastupitelstva konaného dne 16.4.2007, kterým schválilo směnu nemovitých věcí – 
pozemku p.č.793 v k.ú. Čekyně ve vlastnictví Statutárního města Přerov za pozemky p.č. 947/3 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova a p.č.7152/2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České 
republiky, tak, že za text:  
 
“Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu pozemku p.č.793, orná půda, o výměře 
3.831 m² v k.ú.Čekyně, ve vlastnictví Statutárního města Přerova za pozemky p.č.947/3, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 110 m² v k.ú. Kozlovice u Přerova a p.č.7152/2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 2.749 m²  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví České republiky – Pozemkového 
fondu České republiky, se sídlem Praha, Husinecká 1027/11a, IČ 45797072“  
 
se vkládá text: „s doplatkem cenového rozdílu ve výši 965.100,-Kč ve prospěch České republiky - 
Pozemkového fondu ČR“ 
 

 

306/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
p.č. 5809/2, p.č.5810/2 , p.č.5811/2 a p.č.5805/1  v k.ú. Přerov 

Převod nemovitých věcí do majetku Statutárního města Přerova – 
p.č. 5781/1  v k.ú. Přerov 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení ve věci schválení směny pozemků 
p.č.5805/1 ovocný sad o výměře 6.568 m², p.č.5809/2 ovocný sad o výměře 1.811 m², p.č.5810/2 
zahrada  o výměře 258 m²  a p.č.5811/2 ovocný sad o výměře 182 m²  vše v k.ú. Přerov (celkem          
o výměře 8.819 m²) ve vlastnictví Statutárního města Přerova za cenu stanovenou dle znaleckého 
posudku - cena v místě a čase obvyklá 3.904.525,-Kč, tj. 442,70 Kč/ m²   
za část pozemku p.č. 5781/1 dle geometrického plánu č.3658-69/2006 označené jako pozemek p.č. 
5781/61 orná půda o výměře 1894 m²  v k.ú.Přerov ve vlastnictví společnosti TAMAR s.r.o.,              
IČ 64088766, se sídlem Vídeňská 9, Olomouc, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku - cena          
v místě a čase obvyklá 1.013.290,-Kč, tj. 535,- Kč/ m² 
s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí. Společnost TAMAR s.r.o. doplatí Statutárnímu 
městu Přerovu rozdíl cen směňovaných nemovitostí ve výši 2.891.235,- Kč. 
 

 

307/14/3/2008 Vyjmutí nemovitého majetku ze správy, předání nemovitého 
majetku do správy příspěvkové organizace Služby města Přerova. 

Darování movitého majetku příspěvkové organizaci Služby města 
Přerova  

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

Služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ 45180512 
 
2. Předání nemovitého majetku  uvedeného v příloze č. 2 do správy příspěvkové organizace 

Služby města Přerova, se sídlem Přerov  I-Město, Kratochvílova č.30, IČ 45180512 
 
3. 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. 3. 

 
 

 

308/14/3/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí -  části 
pozemku  p.č. 2155/1, ost. plocha v k.ú. Přerov o výměře cca 400 m²,  z majetku Statutárního města 
Přerova, do majetku PSS Přerovská stavební a.s., se  sídlem Skopalova 7, Přerov, IČ 27769585.            
Převedený pozemek bude ukončen stávající komunikací pro pěší. 
       Na prodej  výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena po výstavbě parkoviště, do 90 dnů ode dne doručení potvrzeného 
geometrického plánu příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku, kterým bude stanovena 
cena v čase a místě obvyklá,  na Statutární město Přerov. 
 

 

309/14/4/2008 Závěrečný účet a výroční zpráva Statutárního města Přerova za rok 
2007 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje  
a) Závěrečný účet a výroční zprávu Statutárního města Přerova za rok 2007, včetně příloh            

a Zprávy auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Statutárního města 
Přerova za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 a souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona                  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
s celoročním hospodařením roku 2007, a to bez výhrad, 

b) výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k datu 31. 12. 2007 
Statutární město Přerov a příděl zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací 
do fondů, jak je uvedeno v tomto materiálu. Tyto příděly realizovat v souladu se zákonem       
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

c) vyúčtování dotačních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje, 
d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31. 12. 2007. 
 
2. bere na vědomí  
a) rozpis pohledávek Statutárního města Přerova k 31. 12. 2007 dle přílohy č. 16, 
b) informaci o hospodaření společnosti BIOPLYN s. r. o. dle přílohy č. 17. 
 

 

310/14/5/2008 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu - zhodnocování 
dočasně volných finančních prostředků 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků "Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu", a to formou krátkodobých 
nákupů (tj. do 1 roku) a následných prodejů produktů peněžního trhu do maximální výše 15.000.000,- 
Kč v závislosti na stavu volných finančních prostředků fondu a pověřuje těmito nákupy a prodeji 
odbor finanční. 
 

 

311/14/5/2008 Uzavření smlouvy o zániku zástavního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zániku zástavního práva 
mezi Statutárním městem Přerov a Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 2651, 2652 Dvořákova 
65, 67 v Přerově, kterou po dohodě smluvních stran zaniká zástavní právo k bytové jednotce                
č. 2652/20 v objektu bydlení čp. 2651, 2652, příslušnému k části obce Přerov I – Město, na parcele 
p.č. 2644/4, zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 652/26945           
na společných částech uvedeného objektu bydlení a včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 
652/26945  na pozemku p.č. 2644/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 670 m², ve vlastnictví      
Ing. R.K. vše v katastrálním území Přerov, zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 11468, 6385. 
 

 

312/14/5/2008 Poskytnutí půjček z fondu oprav 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 

bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu   
a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich zajištění takto: 

 
vlastníci bytů, bytových a rodinných domů                                                  1 230 000,00 
statutární město Přerov                                                    7 160 000,00 
CELKEM                                                    8 390 000,00 
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 Poř. 
 číslo 

 Žadatel, bydliště  Lokalita 
 opravovaného domu 

 Druhy půjček  Částka 
 Kč 

 Zajištění 

 1.  A.M.   2-plyn.vytápění 
12-rozvody tepla 

     95 000  Ručitel: 
 A.N. 

 2.  A.  a  V. D.   3-výměna oken    100 000  Ručitel: 
 J.G. 

 3.  P.  a  J. T.   1-oprava střechy 
 2-plyn.vytápění 

   100 000  Ručitel: 
 P.T. 

 4.  M.  a  M.S.   3-výměna oken, 
 dveří, zasklívání 
 lodžie 

   100 000  Ručitel: 
 V.S. 

 5.  M.  a  L. K.   1-oprava střechy 
 9-výměna  
 klemp.prvků 

   360 000  Zástavou 
 nemovitostí 

 6.  J.  a   D.K.   3-výměna oken    105 000  Zástavou 
 nemovitostí 

 7.  J.  a  D.H.   1-oprava střechy    100 000  Ručitel: 
 J.V. 

 8.  M.  a   S.P.   2-plyn.vytápění      70 000  Ručitel: 
 D.Z. 

 9.  Z.  a   A.N.   1-oprava střechy 
 3-výměna oken 

   200 000  Zástavou 
 nemovitostí  

 10.  Statutární město 
 Přerov 

  24-opravy  
 výtahů 
 13-vým.rozvodů 
 vody 
 15-výměna  
 kanalizač.svodů 
 1-oprava střechy 
 3-výměna oken, 
 dveří 

7 160 000  

 
2. schvaluje rozpočtové opatření na poskytnutí půjček vlastníkům bytů, bytových a rodinných 

domů a Statutárnímu městu Přerov včetně jejich dofinancování z rozpočtu města tak, jak je 
uvedeno v příloze č. 1 - na dofinancování oprav a modernizaci bytů a domů ve vlastnictví 
statutárního města Přerova je určena částka ve výši Kč 1 500 000,00, 

 
3. schvaluje v souladu s  Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 

bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 
na opravy a modernizace bytů a domů v Přerově I – Městě, Jižní čtvrť I/17,18,19,20, Jižní 
čtvrť IV/8,9, Jižní čtvrť II/17,18,19, Jižní čtvrť I/21,22,23,24, Jižní čtvrť II/2,3,4 a Denisova 
6,8 ve vlastnictví statutárního města Přerova, které jsou schváleny v Koncepci bydlení 
usnesením Zastupitelstva města Přerova dne 10. 12. 2007 k prodeji, v celkové výši Kč              
4 660 000,00 na opravy střech, výměnu rozvodů vody, výměnu kanalizačních svodů a na 
zasklívání lodžií za podmínky, že v případě realizace prodeje těchto bytů bude prodejní cena 
jednotlivých bytových jednotek navýšena o částku odpovídající násobku velikosti 
spoluvlastnického podílu na domě dle prohlášení vlastníka a skutečných nákladů 
vynaložených na opravy a modernizace jednotlivých domů, 

 
4. schvaluje rozpočtové opatření na poskytnutí půjček na opravy a modernizace bytů a domů     

ve vlastnictví Statutárního města Přerova, které jsou určeny k prodeji, včetně jejich 
dofinancování z rozpočtu města tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 – na dofinancování je určena 
částka ve výši Kč 1.500.000,00. 
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313/14/5/2008 Rozpočtové opatření - finanční vypořádání roku 2007 

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

 

314/14/5/2008 Rozpočtová opatření – převedení pravomocí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. nepřijalo usnesení ve věci zrušení svého usnesení č. 14/2/4 ze dne 17. 12. 2002, ve znění 

usnesení č. 196/10/2 ze dne 18. 12. 2003 a č. 596/27/5 ze dne 5. 4. 2006. 
 
2. nepřijalo usnesení ve věci pověření Rady města Přerova provádět v souladu se zákonem       

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření 
v tomto rozsahu: 

a) zapojení účelových dotací na příjmovou stranu rozpočtu a současně v souladu s účelovým 
určením na výdajovou stranu rozpočtu bez omezení, 

b) úpravy rozpočtu do výše ± 1 000 000,- Kč na jeden řádek tabulky rozpočtu, přičemž celkové 
navýšení (snížení) rozpočtu za kalendářní rok nepřesáhne částku 50 000 000,- Kč na příjmové 
straně rozpočtu a částku 50 000 000,- Kč na výdajové straně rozpočtu. Za navýšení (snížení) 
rozpočtu jsou považovány také převody finančních prostředků, 

c) úpravy jednotlivých položek rozpočtové skladby. 
 

 

315/14/5/2008 Rozpočtové opatření č. 4 

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

 

316/14/5/2008 Rozpočtové opatření č. 5 

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

 

317/14/5/2008 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů 
souvisejících s pořádáním veřejných kulturních vystoupení a 
představení v Městském domě pro obyvatele města.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem IMIT s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Komenského 4,          
IČ 62360540 na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním veřejných kulturních vystoupení 
a představení v Městském domě pro obyvatele města v průběhu roku 2008  v částce 3.980 tis. Kč      
za podmínky promítnutí veškerých navrhovaných doporučení Kontrolního a Finančního výboru        
do smlouvy pro poskytování dotace na rok 2008 uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem             
a subjektem IMIT s.r.o. 
IMIT s.r.o. bude uvádět náklady a výnosy u všech kulturních akcí konaných v Městském domě 
jednotlivě. 
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318/14/5/2008 Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu střechy objektu č.p.116 (fara), 
ul. Kratochvílova 6, Přerov, pozemek p.č.4, k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace              
na obnovu střechy objektu fary č.p. 116, ul. Kratochvílova 6, Přerov, pozemek p.č.4 k.ú. Přerov, mezi 
Statutárním městem Přerovem a Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, 
zastoupenou P. Mgr. Pavlem Hofírkem, IČ 45180199 ve výši 200.000,- Kč. 
 

 

319/14/5/2008 Prominutí pohledávek evidovaných Domovní správou města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  vzdání se práva a prominutí pohledávky včetně příslušenství v celkové částce        

29.859,00 Kč, který se váže k bytu č. 5, v Přerově, v ulici Na Hrázi 24 za panem J.P. ml. Z 
této částky pohledávka Statutárního města Přerova činí na nájemném 18.499,00 Kč a úrok z 
prodlení, který se k této pohledávce váže, činí 3.560,00 Kč. Pohledávka na zálohách na služby 
spojené s užíváním bytu v částce 4.240,00 Kč spolu s úrokem z prodlení v částce 3.560,00 Kč 
je pohledávkou Domovní správy města Přerova 

 
2. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 4/5 z jejího celkového objemu 

ve výši 159.895,00 Kč, tj. v částce 127.916,00 Kč, která se váže k dluhu za  pozdní platby 
nájemného z bytu a služeb spojených s užíváním bytu č.1, v Přerově, v ulici Trávník 4, za paní 
B.S., z čehož pohledávka Statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby 
nájemného z bytu činí 63.958,50 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku 
z prodlení za pozdní platby služeb spojených s užíváním bytu činí 63.958,50 Kč. 

 
3. schvaluje  prominutí pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 4/5 z jejího celkového 

objemu ve výši 86.139,00 Kč, tj. v částce 68.911,00 Kč, která se váže k dluhu a pozdním 
platbám, a to: k bytu č.14, v Přerově, v ulici Svisle č. 7, v částce 15.458,00 Kč a k bytu č. 46 
v Přerově, v ulici Jižní čtvrť II/5, v částce 53.453,00 Kč za panem J.B. z čehož pohledávka 
Statutárního města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného z bytů činí 
34.455,50 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní 
platby služeb spojených s užíváním bytů činí 34.455,50 Kč. 

 
 

320/14/5/2008 Technické služby města Přerova, s.r.o. - poskytnutí příplatku mimo 
základní kapitál dle ust. § 121 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje ve smyslu ust. § 121 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 10.000.000,- Kč 
splatného do 31. 5. 2008 společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090,     
se sídlem Přerov, Na hrázi 3165/17, ze strany Statutárního města Přerova jako jediného 
společníka společnosti, 

 
2.  schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 

10.000.000,- Kč splatného do 31. 5. 2008 společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., 
IČ 27841090, se sídlem Přerov, Na hrázi 3165/17 mezi Statutárním městem Přerov                   
a Technickými službami města Přerova ve znění uvedeném v příloze tohoto materiálu. 
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321/14/6/2008 Program revitalizace městského hřbitova v Přerově – části „starý 
hřbitov“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje Program revitalizace městského hřbitova         
v Přerově – části „starý hřbitov“. 
 

 

322/14/6/2008 Územní plán sídelního útvaru Přerov - Změna č. 88/06  Územního  
plánu  sídelního  útvaru  Přerov  “ Strojař “ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1 příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.  183/2006 Sb., o územním plánování                   

a stavebním řádu ( stavební zákon ), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), v platném 
znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném 
znění, § 171 a následujících  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  v platném znění, ve spojení  
s ustanovením § 188 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu    
( stavební zákon ), v platném znění, vydává Opatření obecné povahy – Změna č. 88/06  
Územního  plánu  sídelního  útvaru  Přerov   “ Strojař “, dle důvodové zprávy a přílohy č.2 
tohoto návrhu na usnesení. 

 
2 ukládá Odboru rozvoje Magistrátu města Přerova, po nabytí účinnosti Opatření obecné 

povahy – Změna č. 88/06  Územního  plánu  sídelního  útvaru  Přerov   “ Strojař “, provést 
úpravu směrné části Územního plánu sídelního útvaru Přerov v řešeném území – regulace 
stavebních prvků, kdy výška zástavby bude regulována pro maximální počet  8. nadzemních 
podlaží. 

 
 
 

 

323/14/6/2008 Změna č. 67/05 Územního plánu sídelního útvaru Přerov - Mezicestí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona                
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a § 
55 odst. 2 cit. zákona č. 183/2006 Sb., podle § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, podle § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve spojení 
s ustanovením § 188 odst. 4 cit. zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, vydává Opatření obecné 
povahy - Změna č. 67/05 Územního plánu  sídelního útvaru Přerov - Mezicestí, podle důvodové 
zprávy a přílohy č.2 tohoto návrhu na usnesení. 
 

 

324/14/6/2008 Územní energetická koncepce Statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje Územní energetickou koncepci Statutárního 
města Přerova. 
 

 

325/14/6/2008 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury 
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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 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. 
 

 

326/14/6/2008 Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa – záměr 
spolufinancování 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje záměr spolufinancování stavebních objektů 
uvedených v důvodové zprávě připravovaných v rámci akce Silnice I/55 Přerov - průtah centrem,        
1. etapa v předpokládané výši 23,806 mil. Kč vč. DPH, s předpokládanou realizací v roce 2010. 
 

 

327/14/6/2008 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu za ulicí Ke Tmeni         
v m.č. Újezdec 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
Statutárního města Přerova na vybudování inženýrských sítí a úpravu stávající obslužné komunikace 
pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 479/2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 
 

 

328/14/6/2008 Plánovací smlouva k výstavbě rodinných domů za ulicí Durychova 
(severní část) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
Statutárního města Přerova na vybudování inženýrských sítí k individuální výstavbě rodinných domů 
za ulicí Durychovou (severní část). 
 

 

329/14/7/2008 Grantový program pro rok 2008 v oblasti sportu, sociální, kultury, 
zdravotnictví a volného času 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací v oblasti: 
 a)  „Sport“ 
  viz tabulky číslo 01 - 15 této důvodové zprávy v celkové výši 1 817 000,- Kč 
 b) „Sociální“ 
  viz tabulky číslo 16 - 20 této důvodové zprávy v celkové výši    650 000,- Kč 
 c) „Kultura“ 
  viz tabulky číslo 21 - 27 této důvodové zprávy v celkové výši    325 000,- Kč 
 d) „Zdravotnictví“ 
  viz tabulky číslo 28 - 29 této důvodové zprávy v celkové výši    266 180,- Kč 
 e) „Volný čas“ 
  viz tabulky číslo 30 - 35 této důvodové zprávy v celkové výši    325 000,- Kč 
 
2 neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, sociální, 

kultury, zdravotnictví a volného času, viz tabulky číslo 01 - 35 této důvodové zprávy, kde u 
žadatelů je pod sloupcem „Navrženo“ uvedena nulová výše dotace  
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3 schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet  
po úpravě 

3599 15 Ostatní činnost ve zdravotnictví 
(grantový program v oblasti 
zdravotnictví) 

600,0 - 333,8 266,2 

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

426,0 +333,8 759,8 

 
 

 

330/14/8/2008 Vysoká škola logistiky o.p.s. – poskytnutí finanční podpory 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje poskytnutí finanční podpory ve výši 
1.500.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této finanční podpory mezi Statutárním městem 
Přerov a subjektem Vysoká škola logistiky o.p.s., IČ 25875167, se sídlem Přerov I - Město, Palackého 
1381/25, na vybavení vysoké školy v Přerově (laboratoří, poslucháren, knihovny, kanceláří a učeben) 
movitými věcmi, počítači, softwarem, výukovými materiály a programy a na odhlučnění dvou učeben 
v roce 2008. 
 

 

331/14/8/2008 Dotace na obnovu zadní části sokolovny Tělocvičné jednoty Sokol 
Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 600.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ 61986364, 
se sídlem Přerov, Brabansko 2, na opravu fasády zadní části sokolovny v občanské 
vybavenosti č.p. 566 na parcele p.č. 4338 v k.ú. Přerov v roce 2008 

 
2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
PAR POL ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového       
opatření  

Rozpočet  po 
úpravě 

 
 4133 11 Převody z vlastních rezervních 

fondů 
41 178,6* + 600,0 41 778,6 

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

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet  po 
úpravě 

 
3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost (podpora 

v oblasti sportu) 
5 497,0 + 600,0 

 
6 097,0 

 
3. schvaluje následující úpravu závazných ukazatelů: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
ORJ Název Rozpočet Návrh Rozpočet  
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rozpočtového 
opatření 

po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 
 

25 216,9 * + 600,0 25 816,9 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 

 

332/14/8/2008 Sportovní klub Přerov - záměr poskytnutí účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 3.000.000,- 
Kč subjektu Sportovní klub Přerov, IČ 00533963, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na rekonstrukci 
atletické dráhy a sektorů technických disciplín na parcele p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov ve sportovním 
areálu na Alšově ulici v roce 2008, a to pod podmínkou závazného poskytnutí a uvolnění státní dotace 
jmenovanému subjektu ve výši 10.000.000,- Kč k témuž účelu a na základě právního aktu příslušného 
ministerstva 
 

 

333/14/8/2008 Zřizovací listina příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:  
1. z r u š i t  stávající zřizovací listinu příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova,     

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Žebračky 18a, PSČ 750 02, IČ 49558854, zřízené 
Statutárním městem Přerov, s výjimkou protokolů o předání a převzetí nemovitého majetku   
do správy 

2. s c h v á l i t  novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova,   
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Žebračky 18a, PSČ 750 02, IČ 49558854 s účinností    
od 1.5.2008. 

 
 

334/14/9/2008 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2007 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Přerov 
za rok 2007. 
 

 

335/14/10/2008 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – bytu 
č. 1956/9 v domě č.p. 1956 , bytu č. 2707/3 v domě  č.p. 2706 a 2707, 
bytu č. 2724/3 v domě č.p. 2724,  bytu č. 50/13 v domě č.p. 50, bytu č. 
50/17 v domě č.p. 50,  bytu č. 2695/3 v domě č.p. 2694, 2695 a  bytu č. 
1462/12 v domě č.p. 1446 a 1462 , vše v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 1956/9 v domě č.p. 1956, Malá Trávnická č. 1, 

Přerov,   na pozemku p.č. 3346/14 zast. pl., včetně spoluvlastnického  podílu  6225/133875    
na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 6225/133875 k pozemku 
p.č. 3346/14 o výměře  373 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana J.M., za kupní 
cenu 1.250.000,--Kč, 

 
2. schvaluje úplatný převod obsazeného  bytu č. 2707/3 v domě č.p. 2706 a 2707, Bohuslava 

Němce č. 23, Přerov, na pozemku p.č. 5196/29 zast. pl.,  včetně spoluvlastnického podílu 
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365/21846 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 365/21846      
k pozemku p.č. 5196/29 o výměře 582 m²  v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví slečny 
M.K.,  za   kupní   cenu 306.982,-- Kč, 

 
3. schvaluje úplatný  převod obsazeného  bytu č. 2724/3  v domě  č.p. 2724,  bří Hovůrkových  

č. 16, Přerov, na pozemku p.č. 5307/291 zast. pl., 5307/293 zast. pl., 5307/66 zast. pl., 
5307/290   zast.  pl.,   5307/292 zast.  pl.,   včetně   spoluvlastnického   podílu   727/10996     
na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 727/10996  k  pozemku 
p.č. 5307/291 o výměře 14 m², p.č. 5307/293 o výměře 6 m², p.č. 5307/66 o výměře 230 m², 
p.č. 5307/290 o výměře 10 m², p.č. 5307/292  o výměře   31 m²  v k. ú. Přerov, obci Přerov,  
do  vlastnictví   pana   L.L.,  za  kupní  cenu    469.943,-- Kč, 

 
4. schvaluje úplatný převod obsazeného  bytu č. 50/13  v domě č.p. 50, Mervartova č. 5 , Přerov, 

na pozemku p.č. 3460 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 5247/88076 na společných 
částech domu a  příslušného   spoluvlastnického   podílu 5247/88076  k pozemku p.č. 3460   o 
výměře 384 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana I.B.,  za kupní cenu 450.000,-- 
Kč,  

 
5. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 50/17 v domě č.p. 50, Mervartova č. 5, Přerov, 

na pozemku p.č. 3460 zast. pl. , včetně spoluvlastnického podílu 4080/88076 na společných 
částech domu  a příslušného   spoluvlastnického podílu   4080/88076 k pozemku   p.č.   3460    
o výměře 384 m² v k. ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana J.L. , za kupní cenu 334.388,-
- Kč, 

 
6. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 2695/3 v domě č.p. 2694 a 2695, Optiky č. 4, 

Přerov,  na   pozemku p.č. 5196/14   zast. pl., včetně spoluvlastnického   podílu   365/21853 na 
společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 365/21853 k pozemku p.č. 
5196/14 o výměře 588 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana  J.L., za kupní cenu  
297.992,-- Kč,   

 
7. schvaluje úplatný  převod   obsazeného bytu č. 1462/12 v domě č.p. 1446 a 1462, Palackého 

č. 32, Přerov, na pozemku p.č. 403/7 zast. pl., včetně spoluvlastnického podílu 677/27936      
na společných částech    domu a příslušného spoluvlastnického podílu 677/27936  k pozemku 
p.č. 403/7 o výměře 495 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana  M.R., za kupní 
cenu  486.936,-- Kč.                                    

 
 

336/14/10/2008 Dotace na podporu aktivity EVVO – dodatek č.1 smlouvy 
č.0401500207 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace na podporu aktivity EVVO č.0401500207, uzavřené se Základní školou J.A.Komenského, 
Přerov-Předmostí, Hranická 14, dne 25.9.2007 na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova 
č.184/8/7/2007 dne 10.9.2007, dle důvodové zprávy. 
 

 

337/14/10/2008 Návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova a neuvolněným členům Rady města 
Přerova a návrh na stanovení dne, od kterého bude zvýšená odměna 
těmto zastupitelům  náležet 

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

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

neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova a neuvolněným členům Rady města 
Přerova  den 1. 5. 2008. 

 
 

338/14/10/2008 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje předložený Jednací řád Zastupitelstva města 
Přerova.  

 

339/14/10/2008 Záměr změny katastrálních hranic k.ú. Přerov, k.ú. Troubky a k.ú. 
Henčlov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  záměr změny katastrálních hranic k.ú. Přerov, 
k.ú. Troubky a k.ú. Henčlov. 
 

 

340/14/10/2008 Návrh na název ulice v Přerově, Přerov VI-Újezdec 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenování ulice v Přerově, část Přerov      
VI-Újezdec, v katastrálním území Újezdec u Přerova názvem Přerovská.  
 

 

341/14/11/2008 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty                  
a připomínkami vznesenými na 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
 

 

 

 

V Přerově dne 29.4.2008 
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      Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                   Václav Zatloukal 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 

 

 


