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USNESENÍ z 12.  zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 4. 2. 2008 

 

246/12/1/2008 Zahájení, schválení programu 12. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 4. 2. 2008 
 
2. schvaluje Mgr. Elenu Grambličkovou a MUDr. Lubomíra Skopala za ověřovatele                

12. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

247/12/2/2008 Informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usnesení Rady města 
Přerova od 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

248/12/2/2008 1. Zpráva o provedené kontrole smluv o poskytnutí dotace                     
u společnosti IMIT s.r.o, Přerov. 

2. Zpráva o provedené kontrole evidence pokutových bloků v roce    
2006 na Městské policii Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí Zápis o provedené kontrole smluv  o poskytnutí dotace u společnosti IMIT 

s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Komenského 4: smlouva č. 01/015/002/06 a smlouva               
č. 01/015/005/07. 

 
Kontrolní výbor navrhuje tato opatření k výše uvedeným smlouvám: 
a) smlouvu uzavírat na celý kalendářní rok 
b) termín vyúčtování dotace posunout do 30. dubna po skončení kalendářního roku 
c) zajistit instalaci měřících zařízení pro všechny energie 
d) ve vyúčtování uvádět náklady a výnosy za všechny akce pořádané v Městském domě 
e) zvážit cenu vstupného pro jednotlivé kulturní akce 
f) vypustit podmínku doložení nákladů na jednotlivé akce tj. včetně energií a režijních nákladů 
g) uzavřít smlouvu včas s následným poskytnutím finančních prostředků 
 
2. bere na vědomí Zápis o kontrole evidence pokutových bloků v r. 2006 u Městské policie 

Přerov, se sídlem na T.G.M. č. 1, Přerov. 
 
 
 

 



 2 

 

249/12/3/2008 B-1 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 6025/1, ost. plocha v k.ú. Přerov . 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
Statutárního města Přerova – části pozemku p.č.  6025/1, ost. plocha v k.ú. Přerov o výměře              
cca 350 m²,  upřesněné geometrickým plánem po ukončení stavby, do majetku Sezako  Přerov s.r.o., 
se  sídlem  Kojetínská 48, 750 02 Přerov, IČ 25358022. 
Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena  po výstavbě vjezdu, 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 žadatel. 
 

 

250/12/3/2008 B-2 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č.146/21 v objektu bydlení č.p. 146, 162, 
příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. 719 
v k.ú. Předmostí. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky       
č. 146/21 v objektu bydlení č.p. 146, 162, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku 
p.č. 719 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 18, 20) včetně příslušného spoluvlastnického podílu                 
na společných částech uvedeného objektu bydlení ve výši 6812/281074, za cenu 594.696,- Kč a 
spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č 719 v k.ú. Předmostí ve výši 6812/281074       
za cenu 8.018,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 602.714,- Kč, dle vnitřní 
směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené 
znaleckým posudkem, do vlastnictví stávající nájemkyně, paní I.V. 

 

251/12/3/2008 B-3 Dispozice s nemovitým majetkem Statutárního města Přerova – 
úplatný převod 10 bytových jednotek v objektu bydlení č.p. 2631, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/6 
v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 10 bytových jednotek v objektu 
bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 14) do vlastnictví stávajících nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění    
za ceny dle vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 v platném znění. Náklady Statutárního 
města Přerova na stavební práce související s oddělením objektů bydlení Vaňkova 14 a Vaňkova 12 
budou připočteny formou doplatku ke kupním cenám 10 bytových jednotek dle velikosti 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení.  
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252/12/3/2008 C-1 Převod nemovité věci do majetku Statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 129/1 v k.ú. Penčičky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku  p.č. 129/1 ost.pl., 
ost. komunikace o výměře  46 m² v k.ú. Penčičky z vlastnictví České republiky – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábř. 42 do vlastnictví 
Statutárního města Přerova. 

 

253/12/3/2008 C-2 Bezúplatný převod do majetku Statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 5022 v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. mění  své usnesení č. 318/16/3 B-3 z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 

21.10 2004 ve znění  usnesení č. 371/19/3 C-2 z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerov a 
konaného  dne  2.2.2005, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo bezúplatný převod 
pozemků,  které  mají  charakter  veřejného   prostranství,   z vlastnictví   ČR   s   příslušností 
hospodařit  Úřadu  pro  zastupování  státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, Rašínovo 
nábřeží 42, IČ 697971111, do vlastnictví Statutárního města Přerova tak, že se řádek 

 
„p.č. 5022, výměra 991 m² veřejná zeleň pozemek tvoří veřejnou zeleň v sídlišti Dvořákova“ 
 
vypouští 
 
2. schvaluje bezúplatné nabytí  nemovitostí – části pozemku  p.č. 5022 označeného  dle  

geometrického plánu č. 3708-66/2007 jako pozemek p.č. 5022/1  ost. plocha, zeleň o výměře  
773 m2  v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech  majetkových,  se sídlem Praha,  Rašínovo  nábřeží  42,                  
IČ 697971111, do vlastnictví Statutárního města Přerova. 

 

254/12/3/2008 C-3 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku Statutárního města 
Přerova. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod budovy bez čp/če, jiná 
stavba na pozemku p.č. 5290/71, budovy bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. 5290/72, budovy bez 
čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5290/73, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5290/74, budovy 
bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5290/75, budovy bez čp/če, garáž na pozemku p.č. 5290/76, 
budovy bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. 5290/77, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 
5290/78, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5290/79, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku 
p.č. 5290/80, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5290/81, budovy bez čp/če, jiná st. na 
pozemcích  p.č. 5290/82, p.č. 5290/83, p.č. 5290/84, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemcích p.č. 
5290/86, p.č. 5290/89 a p.č. 5011/3,  budovy bez čp/če, jiná st. na pozemcích p.č. 5290/90, p.č 
5290/91 a p.č. 5290/92,  budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5611/5, budovy bez čp/če, jiná st. 
na pozemcích p.č. 5611/6, p.č. 5611/7 a p.č. 5611/8, budovy bez čp/če, tech.vyb. na pozemku p.č. 
5611/11,  budovy bez čp/če, garáž na pozemku p.č. 5611/12, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku 
p.č. 5611/13,  budovy bez čp/če, jiná st,. na pozemku p.č. 5611/14, budovy bez čp/če, jiná st. na 
pozemku p.č. 5611/15, budovy bez čp./če, tech.vyb. na pozemku p.č. 5611/16, budovy bez čp/če, jiná 
st.na pozemku p.č. 5611/17, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5611/18, budovy bez čp/če, 
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garáž na pozemku p.č. 5611/19, budovy bez čp/če, jiná st. na pozemku p.č. 5611/20, budovy bez 
čp/če, jiná st. na pozemku p.č.5611/21, budovy bez čp/če. jiná st. na pozemku p.č. 5611/22, vše v k.ú. 
Přerov a pozemků p.č. 5025/5 o výměře 291 m², ost. plocha, silnice, p.č. 5290/1 o výměře 24014 m², 
ost. plocha, manipulační plocha,p.č. 5290/71 o výměře 256 m², zast. plocha a nádvoří, p.č.5290/72              
o výměře 531 m², zast. plocha a nádvoří, p.č.5290/73 o výměře 502 m² , zast. plocha a nádvoří, p.č. 
5290/74 o výměře 25 m², zast. plocha a nádvoří, p.č.5290/75 o výměře 2673 m², zast. plocha a 
nádvoří, p.č. 5290/76 o výměře 535 m², zast. plocha a nádvoří, p.č.5290/77 o výměře 1457 m², zast. 
plocha a nádvoří, p.č. 5290/78 o výměře 735 m², zast. plocha a nádvoří, p.č.5290/79 o výměře 531 m², 
zast.plocha a nádvoří, p.č.5290/80 o výměře 37 m², zast. plocha a nádvoří, p.č. 5290/81 o výměře    
840 m², zast. plocha a nádvoří, p.č. 5290/82 o výměře 46 m² zast. plocha a nádvoří, p.č.5290/88          
o výměře 95 m²,  zast. plocha a nádvoří, manipulační plocha p.č. 5290/89 o výměře 37 m², zast. plocha 
a nádvoří, p.č. 5290/90 o výměře 321 m², zast. plocha a nádvoří,p.č. 5290/92 o výměře 61 m², zast. 
plocha a nádvoří, p.č. 5290/95 o výměře 9403 m² , ost. plocha, manipulační plocha, p.č. 5290/96         
o výměře 1768 m² ost. plocha, manipulační plocha, p.č. 5290/97 o výměře 1951 m² ost. plocha, ost. 
komunikace, p.č. 5290/99 o výměře 4580 m², ost. plocha, manipulační plocha, p.č. 5290/100 o výměře 
15209 m², ost.plocha, ost. komunikace, p.č. 5296/2 o výměře 354 m², ost. plocha, jiná plocha, p.č. 
5328/4 o výměře 121 m², ost. plocha, ost. komunikace, p.č.5611/2 o výměře 19114 m², ost. plocha, 
manipulační plocha, p.č.5611/8 o výměře 89 m², zast. plocha a nádvoří, p.č. 5611/11 o výměře        
308 m²,  zast. plocha a nádvoří, p.č. 5611/12 o výměře 648 m², zast. plocha a nádvoří, p.č. 5611/13     
o výměře 206 m², zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/14 o výměře 280 m², zast.plocha a nádvoří, p.č. 
5611/15 o výměře 167 m², zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/16 o výměře 46 m², zast.plocha a nádvoří, 
p.č. 5611/17 o výměře 2189 m², zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/18 o výměře 206 m², zast.plocha a 
nádvoří, p.č. 5611/19 o výměře 590 m², zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/20 o výměře 57 m², zast. 
plocha a nádvoří,p.č. 5611/21 o výměře  19 m², zast. plocha a nádvoří, p.č. 5611/22 o výměře 63 m² 
zast. plocha a nádvoří, p.č. 5611/23 o výměře 494 m² zast. plocha a nádvoří, p.č. 5611/24 o výměře 
977 m², zast.plocha a nádvoří, p.č. 5611/25 o výměře 5626 m², ost.plocha, manipulační plocha, p.č. 
5611/26 o výměře 4581 m² ost. plocha, ost. komunikace, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České 
republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, Tychonova 1, č.p.221, 
Praha-Hradčany do vlastnictví Statutárního města Přerova, v souladu se zněním zákona č. 174/2003 
Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku. 

 

255/12/3/2008 C-4 Převod nemovitých věcí do majetku Statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 4996/1 v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení  č. 693/30/3/2006 C-7 z  30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 

dne 10.10.2006, kterým schválilo  úplatný převod pozemku p.č. 4996/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace  o výměře 5517 m²  v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky- Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, Rašínovo nábř. 42, IČ 6979711,      
do vlastnictví  Statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 300, - Kč/m2, tj. 1.655.100,- Kč  

 
2. schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4996/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 

4301 m²  v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 3799-191/2007,  z vlastnictví České 
republiky- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, Rašínovo nábř. 
42, IČ 6979711, do vlastnictví  Statutárního města Přerova .  

 
Statutární město Přerov  se zavazuje  o část nemovitosti - pozemku p.č. 4996/1 ostatní plocha 
označeného dle geometrického plánu č. 3799-191/2007 jako p.č. 4996/1 o výměře  4301 m² v k.ú. 
Přerov,  řádně pečovat, užívat jej v souladu s veřejným zájmem a neužívat předmět  převodu               
ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani je nepronajímat a to po dobu 10-ti let.  
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256/12/3/2008 C-5 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku Statutárního města 
Přerova – pozemků p.č.2602/4 a p.č.4121 v k.ú.Troubky u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č.693/30/3/2006 C-1 bod 8       
z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10. 10. 2006, kterým schválilo úplatný 
převod nemovitých věcí – pozemků p.č.2602/4, ostatní plocha o výměře 32 m² a p.č.4121 orná půda    
o výměře cca 110 m² v k.ú.Troubky nad Bečvou z vlastnictví Z.S., tak, že text:  
 
„p.č.2602/4 ost. plocha o výměře 32 m² a p.č.4121 orná půda o výměře cca 110 m² z vlastnictví Z.S., 
za kupní cenu ve výši max. 34.080,--Kč  (tj. 240,--Kč/m²)“ 
   
se nahrazuje textem:  
 

„p.č.2602/4 ost. plocha o výměře 32 m² z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ: 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, IČ: 70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc jako správcem nemovitostí 
ve vlastnictví kraje, za kupní cenu ve výši max.    7.680,--Kč (tj. 240,--Kč/m²) a p.č.4121 orná půda     
o výměře cca 110 m² z vlastnictví  Z.S., za kupní cenu  ve výši max. 26.400,--Kč (tj.240,--Kč/m²)“                        

 

257/12/3/2008 C-6 Projednání dědictví po p. K. – nepřijetí nemovitostí do majetku 
Statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nesouhlasí s postupem podle ust. 175h odst. 2 zákona       
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. nepřijímá nemovitosti – 
pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK)  p.č. 328 o výměře      
122 m², p.č. 329 o výměře 4197 m², p.č. 330 o výměře 155 m², p.č. 344 o výměře 1065 m², p.č. 345    
o výměře 4115 m², p.č. 347 o výměře 4805 m² a  p.č. 498 o výměře 7420 m²  (o celkové výměře       
21 879 m²), vše v k.ú. Budkov u Husince, z vlastnictví zůstavitele A.K., do vlastnictví Statutárního 
města Přerova.  

 

258/12/3/2008 D-1 „Cyklostezka Přerov – Henčlov“: směna nemovitého majetku – 
pozemků se společností PRECHEZA a.s.     

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu nemovitostí ve vlastnictví společnosti 
PRECHEZA a.s., IČ: 26872307, se sídlem Přerov, Nábř. Dr. E. Beneše 24, a to částí pozemků p. č. 
6168/2 ostatní plocha o výměře cca 45 m², p.č. 6196/1 ostatní plocha o výměře cca 280 m², p.č. 6197 
ostatní plocha o výměře cca 125 m², p.č. 6198/1 ostatní plocha o výměře cca 45 m², p.č. 6199 ostatní 
plocha o výměře cca 165 m² a pozemků ve ZE – GP p.č. 6195 o výměře cca 330 m² a p.č. 6169           
o výměře cca 20 m², vše v k.ú. Přerov (tj. části pozemků dotčené stavbou cyklostezky Přerov – 
Henčlov), za část pozemku ve ZE – PK p.č. 1083 o výměře cca 1400 m² v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí. 
 
 
 
 
 
 



 6 

 

259/12/4/2008 Rozpočtové opatření č. 1 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

3639 2132 7 Příjmy z pronájmu ost. 
nemovitostí a jejich částí 

719,2 + 1 300,0 2 019,2 

6409 2329 11 Ostatní nedaňové příjmy            j. 
n. (dotace ze státního rozpočtu) 

275 756,0 - 127 000,0 
- 90 000,0 

58 756,0 

 4116 11 Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze státního rozpočtu 
(sociální dávky) 

0,0 + 105 237,0 
+ 90 000,0 

195 237,0 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

94,0 + 18 577,0 18 671,0 

 8123 11 Dlouhodobé přijaté půjčené 
prostředky 

0,0 + 15 950,0 15 950,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ Název Upravený 
rozpočet 

Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

3639 7 Komunální služby a územní rozvoj j. 
n. (opravy majetku) 

7 389,0 + 1 300,0 8 689,0 

4195 3 Příspěvek na péči 127 000,0 - 21 763,0 105 237,0 
  Investiční akce * 20 000,0 + 34 527,0 54 527,0 

 * viz tabulka přecházející investiční akce 2007 - 2008 
 
NOVÉ INVESTIČNÍ AKCE 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

18 671,0 * + 30 000,0 48 671,0 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ Název Upravený 
rozpočet 

Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

  Investiční akce * 54 527,0 ** + 30 000,0 84 527,0 
 * viz tabulka nové investiční akce 2008 
 ** počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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260/12/4/2008 Rozpočtové opatření č. 1 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ Název Upravený 

rozpočet 
Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

6409 2329 11 Ostatní nedaňové příjmy     j. 
n. (dotace ze státního 
rozpočtu) 

58 756,0 * - 58 756,0 0,0 

 4112 11 Neinv. přijaté transfery ze 
státního rozpočtu v rámci 
souhrn. dotačního vztahu 

0,0 + 60 620,8 60 620,8 

 4133 11 Převody z vlastních 
rezervních fondů 

48 671,0 * - 1 864,8 46 806,2 

 * počáteční stavy navazují na materiál Rozpočtové opatření č. 1 
 

 

261/12/4/2008 Poskytnutí finančních příspěvků – Astronomický klub Přerov, 
Hvězdárna Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí  dotace  na  rok  2008  ve  výši  50.000,--  Kč  a  uzavření   smlouvy          

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Astronomický klub 
Přerov, Hvězdárna Přerov, 750 02  Přerov,  zastoupený Ing. Petrem Karlem, bytem Denisova 14, 
Přerov I - Město, IČ  619 85 431, na úhradu nákladů na provoz zařízení, 

 
2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

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

476,0 * - 50,0 426,0 

3429 1 Ostatní zájmová činnost a 
rekreace 

24,0 * + 50,0 74,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
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262/12/4/2008 Poskytnutí finančních příspěvků – Územní rada Vojenského sdružení 
rehabilitovaných Přerov, Konfederace politických vězňů, Územní 
organizace Svazu VTNP-PTP 

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 Vojenské sdružení rehabilitovaných, 
IČO: 49279319 zast. plk. Miroslavem Pavlíkem, se sídlem Křižíkova 20, Praha 8, PSČ 180 00, 
na zajištění aktivit Územní rady Vojenského sdružení rehabilitovaných Přerov, 

 
2. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2008 ve výši 7.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Konfederace politických vězňů, 
občanské sdružení,  Škrétova 6, 120 00  Praha 2, IČ OO417581 na zajištění aktivit  pobočky      
č. 51, zastoupené Františkem Přesličkou, předsedou pobočky se sídlem Budovatelů 3, 750 02  
Přerov, 

 
3. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2008 ve výši 7.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Moravskoslezský svaz Vojenských 
táborů nucených prací – Pomocné technické prapory, se sídlem Hybešova 71, Staré Brno, 602 
00  Brno-střed,  IČO: 00546011, na zajištění aktivit Územní organizace Svazu VTNP - PTP 
Přerov,  

 
4. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet 
po úpravě 

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

500,0 - 24,0 476,0 

3429 1 Ostatní zájmová činnost a 
rekreace 

0,0 + 24,0 24,0 

 
 

263/12/5/2008 Územní plán sídelního útvaru Přerov – Změna č. 88/06 Územního 
plánu sídelního útvaru Přerov „Stroja ř“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení ve věci vydání Opatření obecné 
povahy – Změna č. 88/06 Územního plánu sídelního útvaru Přerov „Strojař“. 

 

264/12/5/2008 Strategie rozvoje cestovního ruchu Přerovska na období 2007 -2013  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje "Strategii rozvoje cestovního ruchu Přerovska 
na období 2007 - 2013". 
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265/12/5/2008 Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007 - 2013 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Strategii dopravní obslužnosti města Přerova   
na období 2007 – 2013. 
 

 

266/12/5/2008 Příprava projektů pro financování ze strukturálních fondů EU            
v období 2007-2013 - 2.etapa 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v 2.etapě přípravu projektů pro podání žádosti 
na spolufinancování ze strukturálních fondů EU v období 2007-2013: 
• Regenerace území kasáren Želatovská  
• Podpora regenerace panelového sídliště Předmostí 
• Propagace Přerova jako destinace cestovního ruchu 
• Prevence sociálního vyloučení na školách zřizovaných městem 
• Projekt Předmostím až do pravěku 
• Geografický informační systém a územně analytické podklady pro Přerov 
• Regulativ městské památkové zóny (rozšíření GIS) 
• Vzdělávání zaměstnanců magistrátu 
• Systémy e-government pro zvýšení efektivity magistrátu 
za podmínky zajištění finančních prostředků. 

 

267/12/6/2008 Dlouhodobý plán rekonstrukce dětských hřišť v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje „Dlouhodobý plán rekonstrukce dětských hřišť 
v Přerově“, zpracovaný pracovní skupinou. Plán je přílohou důvodové zprávy. 

 

268/12/7/2008 Zásady podpory zdravotnictví na území Statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Zásady podpory zdravotnictví na území 
Statutárního města Přerova. 

 

269/12/7/2008 Finanční spoluúčast Statutárního města Přerov na vyhlášeném 
dotačním programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování 
jeho důsledků, podprogram A.  Podpora terénní práce pro rok 2008 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Úřadu vlády ČR, 

kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, nábř. E. Beneše 4, 118 01, Praha 1,  
v rámci vyhlášeného dotačního programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho 
důsledků, podprogramu A. Podpora terénní práce pro rok 2008, který je určen na výdaje spojené 
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se zajištěním a realizací specifických služeb poskytovaných obcí v sociálně vyloučených 
romských komunitách/lokalitách, 

 
2. schvaluje spoluúčast města Přerova na vyhlášeném dotačním programu Předcházení sociálnímu 

vyloučení a odstraňování jeho důsledků, podprogram A. Podpora terénní práce pro rok 2008    
ve výši  340 000,- Kč na dva terénní pracovníky. 

 

270/12/7/2008 Dotace na vybudování a podporu činnosti střediska environmentální 
výchovy včetně záchranné stanice pro handicapované živočichy - 
dodatek smlouvy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace č. 0401500107 na vybudování a podporu činnosti střediska environmentální výchovy včetně 
záchranné stanice pro handicapované živočichy, schválené usnesením Zastupitelstva města Přerova    
č. 96/5/9/2007 dne 16.4.2007 a uzavřené dne 3.5.2007. 

 

271/12/7/2008 Založení obchodní společnosti, jmenování jednatelů, členy dozorčí 
rady a schválení návrhu zakladatelské listiny obchodní společnosti 
Technické služby města Přerova, s. r. o 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje založení obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17 a jmenuje:  
- pana Václava Zatloukala, bytem - Krátká 266/4, 751 24 Přerov XI -Vinary 
- paní Ing. Naděždu Jačkovou, bytem - Želatovská 549/34, 750 02  Přerov,  

jednateli uvedené obchodní společnosti, kdy budou jako statutární orgán této společnosti oprávněni 
jednat jejím jménem samostatně. 
 
2. jmenuje následující členy dozorčí rady: 
- pan Čestmír Hlavinka, bytem - Gen. Rakovčíka 2572/25, 750 02 Přerov 
- pan Bc. Jaroslav Čermák, bytem - Palackého 1446/30, 750 02 Přerov 
- pan RsDr. Josef Nekl, bytem  - Kozlovská 2165/33, 750 02 Přerov 
- paní Ing. Anna Pospíšilová, bytem – Prokopa Holého 2574/1, 750 02 Přerov 
- pan Ing. Karel Ondrášek, bytem - Dolní Libina 95, 788 05 Libina 
- pan JUDr. Karel Veverka, bytem - U Žebračky 2860/32, 750 02 Přerov 
- pan PhDr. Marcel Kašík, bytem - nábř. Dr. E. Bneše 2717/1, 750 02 Přerov 
 
3. schvaluje Zakladatelskou listinu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17. 

 

272/12/7/2008 Městský program prevence kriminality v Přerově pro rok 2008 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 
1. Městský program prevence kriminality v Přerově pro rok 2008 
 
2. dílčí projekty v rámci Městského programu prevence kriminality v Přerově pro rok 2008: 

a) Lanové centrum 
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b) Dataprojektor 
c) Rozšíření kamerového systému 
 

3. finanční spoluúčast města Přerova při realizaci těchto projektů v celkové výši 285 000,- Kč.  

 

273/12/8/2008 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení ve věci uložení Radě města Přerova:  
 
1. předložit do příštího zasedání zastupitelstva koncepci parkování motorových vozidel ve městě  
 
2. zpřístupnit občanům města celou plochu parkoviště u OD Prior a vytvořit 2-4 tržní místa pro 

drobné pěstitele a prodejce ovoce a zeleniny na přilehlém chodníku souběžném s ulicí Čechova 
 
3. zabezpečit bezplatné a časově neomezené parkování na nám. Přerovského povstání. 

 

274/12/8/2008 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty a 
připomínkami vznesenými na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

V Přerově dne 5. 2. 2008 

 

 

 

Ing. Jiří Lajtoch 
  primátor města Přerova 

 

 

 

 

 

 Mgr. Elena Grambličková 
            členka Rady města Přerova 


