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USNESENÍ   ze 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 5. února 2007 
 
 

48/4/1/2007  Zahájení, schválení programu 4. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. s c h v a l u j e  program 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 5. února 
2007   

2. s c h v a l u j e  pana Ivo Kropáče a paní MUDr. Evu Šenkýřovou za ověřovatele 4. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

 

49/4/2/2007  Informace o činnosti Rady města Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  b e r e  na vědomí  informace o usnesení Rady města 
Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

 

50/4/3/2007  Výbory Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo  města Přerova po projednání: 

1. z v o l i l o  v souladu s §84 odst. 2 písm. l) předsedy a členy finančního a kontrolního výboru             
a   j m e n o v a l o   jejich organizační pracovníky:  

Výbor finan ční 
1. Naděžda Jačková - předseda 
2. Otakar Smejkal 
3. Antonín Kocfelda 
4. Aleš Martinec  
5. Dagmar Přecechtělová 
6. Michal Bernát  
7. Lubor Souček 
8. František Herbrík 
9. Petr Karola  
10. Miroslava Mohylová  
11. Ivo Kohl 

Organizační pracovník: Ing. Tomáš Přikryl  
 

Výbor kontrolní  
1. Petr Laga - předseda 
2. Václav Mrázek  
3. Jindřich Valouch  
4. Alena Vaško  
5. Marie Hudečková  
6. Zdeněk Kazílek  
7. Karel Hudeček  
8. Patricie Sládečková  
9. Marie Kopcová  
10. Ferdinand Ježík  
11. Anna Pospíšilová 

Organizační pracovník: Ing. Marta Štěpánková 
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2. z ř í d i l o  výbor pro dopravu a  z v o l i l o  v souladu s §84 odst. 2 písm. l) jeho předsedu, 
členy a   j m e n o v a l o   jeho organizačního pracovníka: 

Výbor pro dopravu 
1.  Radovan Rašťák  - předseda 
2.  Radovan Pour  
3.  František Raška  
4.  Ivo Maryška  
5.  Jiří Prchal  
6.  Jan Pavlíček  
7.  Rostislav Mádr  
8. Petr Vrána  
9.  Martin Kučera  
10.  Petr Doseděl  
11.  Bohumír Sedláček 

Organizační pracovník: Margita Považanová 
 

51/4/4/2007  Majetkoprávní záležitosti  
 

B - 1  Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  
pozemků  p.č. 1365, p.č. 1364 v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání s c h v a l u j e  úplatný  převod pozemků p.č. 1364 
zahrada o výměře 183 m2 a p.č.  1365 ost.plocha o výměře 343 m2 oba v k.ú. Žeravice v majetku 
statutárního města Přerova, do vlastnictví  paní I.S., za kupní cenu 63.120,- Kč, tj 120,- Kč/m2 (cena 
v místě a čase obvyklá) 
 

B - 3  Postup doprodeje bytových jednotek v domech ve kterých byla většina 
bytových jednotek převedena do vlastnictví nájemců 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání s c h v a l u j e  vydání vnitřního předpisu č. …/07, 
kterým se mění vnitřní směrnice č. 1/98 – Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor 
dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění změn a doplnění usneseními č. 296/24/7 z 24. zasedání Městského 
zastupitelstva v Přerově ze dne 26.3.1998, č. 14/2/2 z 2. zasedání Městského zastupitelstva v Přerově 
ze dne 25.2.1999, č. 89/7/8 ze 7. zasedání Městského zastupitelstva v Přerově ze dne 18.11.2000,        
č. 99/8/5 z 8. zasedání Městského zastupitelstva v Přerově ze dne 10.2.2000, č. 160/13/2                      
z  13. zasedání Městského zastupitelstva v Přerově ze dne 7.9.2000, č. 372/23/3 z 23. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova ze dne 22.11.2001 a vnitřních směrnic č. 1/02, č. 5/05 a č. 25/06. Text 
vnitřního předpisu tvoří přílohu důvodové zprávy 
 

B - 4  Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – bytové 
jednotky č. 2794/7 v objektu bydlení č.p. 2793, 2794, 2795, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/24 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  s c h v a l u j e  úplatný převod bytové jednotky              
č. 2794/7 v objektu bydlení č.p. 2793, 2794, 2795, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 4293/24 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 30, 32, 34) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu bydlení ve výši 761/30808 za cenu 
380.622,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 4293/24 v k.ú. Přerov ve výši 
761/30808 za cenu 7.278,- Kč, tj. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 387.900,- Kč,       
ve smyslu „Postupu doprodeje bytových jednotek v objektech bydlení, schválených Zastupitelstvem 
města Přerova k prodeji“, tj. za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví 
stávajících nájemců, manželů J. a  V.Z.  
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B - 5  Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – bytové 
jednotky č. 2492/6 v objektu bydlení č.p. 2492, 2493, 2494, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/51 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  s c h v a l u j e  úplatný převod bytové jednotky              
č. 2492/6 v objektu bydlení č.p. 2492, 2493, 2494, příslušném k části obce Přerov I – Město,              
na pozemku p.č. 5198/51 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 31, 33, 35) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu bydlení ve výši 733/11712 za cenu 
361.543,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 5198/51 v k.ú. Přerov ve výši 
733/11712 za cenu 19.638,- Kč, tj. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 381.181,- Kč,     
ve smyslu „Postupu doprodeje bytových jednotek v objektech bydlení, schválených Zastupitelstvem 
města Přerova k prodeji“, tj. za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví 
stávající nájemkyně, paní D.C. 
 

C - 1  Cyklostezka Přerov – Henčlov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  s c h v a l u j e  změnu usnesení č. 693/30/3/2006 C-1, 
bod 17. z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10.10.2006, kterým schválilo 
úplatný převod části pozemku p. č. 6204/6 ostatní plocha o výměře cca 460 m2 v k. ú. Přerov, 
z vlastnictví ČR – Vojenských lesů a statků České republiky, s. p., se sídlem Praha 6, Dejvice,         
Pod Juliskou 1621/5, do vlastnictví statutárního města Přerova, za kupní cenu ve výši max. 110.400,00 
Kč (tj. 240,-- Kč/m2), a to tak, že text 

„p. č. 6204/6 ost. plocha o výměře cca 460 m2 z vlastnictví ČR - Vojenské lesy a statky České 
republiky, s.p. se sídlem Praha 6, Dejvice, Pod Juliskou 1621/5, za kupní cenu ve výši max. 110.400,-- 
Kč (tj. 240,-- Kč/m2)“ 

se nahrazuje textem  

„p. č. 6204/6 ost. plocha o výměře 636 m2 z vlastnictví ČR - Vojenské lesy a statky České republiky, 
s.p. se sídlem Praha 6, Dejvice, Pod Juliskou 1621/5, za kupní cenu ve výši 152.640,-- Kč (tj. 240,-- 
Kč/m2)“.    
 

C - 2  Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova  
pozemků p.č. 6724/4, 6724/5, 6724/7 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání s c h v a l u j e  úplatný převod nemovitých věcí – 
pozemků p.č. 6724/4 ost. plocha o výměře 3.337 m2, p.č. 6724/5 zast. plocha a nádvoří o výměře       
14 m2, p.č.  6724/7 ost. plocha o výměře 598 m2, vše  v k.ú. Přerov, do vlastnictví statutárního města 
Přerova  z podílového spoluvlastnictví: 

− Ing. K.J. – id. podíl  1/12, za cenu  
      92.140,-Kč; 

− Ing. L.J. – id. podíl  1/12, za  
      cenu 92.140,-Kč; 

− D.J. – id. podíl  1/12, za cenu 92.140,-Kč; 

− V.L. – id. podíl 1/2, za cenu  
      552.860,-Kč; 

− M.S. – id. podíl  1/8, za cenu  
      138.220,-Kč; 

celkem 967.500,-Kč, tj. 280,-Kč/m2 
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C - 3  Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova –  
pozemků ve zjednodušené evidenci – původ přídělový plán p.č. 6819, 
p.č. 6820, p.č.  6821, p.č.  6822  vše v k.ú.  Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  s c h v a l u j e   bezúplatný převod pozemků                 
ve zjednodušené evidenci – původ přídělový plán p.č. 6819 o výměře 1887 m2, p.č. 6820  o výměře 
19075 m2, p.č.  6821  o výměře 1670 m2, p.č.  6822 o výměře 3776 m2 vše v k.ú.  Přerov, z vlastnictví 
České republiky - Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 11a, Žižkov, Praha 3,                   
do vlastnictví statutárního města Přerova  
 

C - 4  Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města  Přerova  -  
pozemku p.č. 5307/341, 5307/342, 5307/344, 5307/345 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání s c h v a l u j e  úplatný převod nemovitých věcí - 
pozemků p.č. 5307/341 ostatní plocha o výměře 55 m2, 5307/342 ostatní plocha o výměře 120 m2, 
5307/344 ostatní plocha o výměře 129 m2, 5307/345 ostatní plocha o výměře 651 m2 vše v k.ú. Přerov, 
z vlastnictví Dr. K.S., do majetku statutárního města  Přerova, za kupní cenu v místě a čase obvyklou  
ve výši  312.460,00 Kč  a náklady spojené s převodem 

 

D - 1  Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 48/25 v k.ú. Vinary              
u Přerova,  za  část   pozemku p.č. 48/6 v k.ú. Vinary u Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  s c h v a l u j e  směnu nemovitých věcí - části pozemku 
p.č. 48/25, zahrada v k.ú. Vinary u Přerova, označené GP č. 319-81/2006 jako pozemek p.č. 48/25, 
zahrada o výměře 100 m2, ve vlastnictví statutárního města Přerova ( cena v čase a místě obvyklá činí 
24.000,-Kč, tj. 240,-Kč/m2), za  část   pozemku p.č. 48/6, zahrada v k.ú. Vinary u Přerova, označené 
GP č. 319-81/2006 jako pozemek p.č. 48/36, ost. plocha  o  výměře 76 m2,  ve  vlastnictví  B.J. (cena 
v čase a místě obvyklá činí 18.240,-Kč,  tj. 240,-Kč/m2) s tím, že B.J. uhradí statutárnímu městu 
Přerov rozdíl  ve výši 5.760,-Kč. Podmínkou pro uzavření směnné smlouvy bude uzavření smlouvy o 
zúžení věcného břemene užívání pro pana F.D., na pozemek p.č. 48/6 v k.ú. Vinary    u Přerova 
 

D - 2  Převod nemovitých věcí z  a do vlastnictví statutárního města Přerova   
a ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  s c h v a l u j e  změnu usnesení č. 481/22/4 D – 1 bod    
B z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 31.8.2005 ve znění usnesení                       
č. 656/29/3/2006 D – 1 z 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 16.8.2006                 
a usnesení č. 693/30/3/2006 D-2 z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
10.10.2006 tak, že se původní text  

„B. schvaluje 

1. bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví statutárního města Přerova z vlastnictví České 
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Praha 
2, Rašínovo nábřeží 42, a to:  

− budovy č.p. 2015, příslušné k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1239, 
Smetanova 7 a pozemku p.č. 1239 zast. pl. o výměře 1.730 m2, 

− budovy č.p. 3046, příslušné k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1253/2, 
Smetanova 7a a pozemku p.č. 1253/2 zast. pl. o výměře 645 m2, 

− budovy bez č.p./č.e. s osmi garážemi na pozemku p.č. 1240/1, příslušné k části obce 
Přerov I - Město, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, a pozemků p.č. 1240/1 zast. 
pl. o výměře 350 m2

 a p.č. 1240/2 ostatní plocha o výměře 381 m2,  



 5 

− pozemků p.č. 1253/1 ostatní plocha o výměře 373 m2
 a p.č. 1253/3 ostatní plocha o 

výměře 470 m2, 

− budovy č.p. 357, příslušné k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1981/29 zast. 
pl., Jasínkova 17,  

vše v k.ú. Přerov 

2. bezúplatný převod nemovitostí – budovy č.p. 831, příslušné k části obce Přerov I - Město na 
pozemku p.č. 4394/24, Bajákova 16, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemku p.č. 
4394/24 zast. pl. o výměře 445 m2

 a části pozemku p.č. 4394/59 ostatní plocha o výměře 580 m2, 
vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví České republiky - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Praha 2, Rašínovo 
nábřeží 42, 

 
Bezúplatné převody uvedené v bodu B / 1. a 2. tohoto usnesení se uskuteční za následujících 
podmínek: 

− statutární město Přerov provede a uhradí rekonstrukci budovy č.p. 831 na 
pozemku p.č. 4394/24, zast. pl., v k.ú. Přerov (Bajákova 16) ve výši podle nabídky 
vítězného uchazeče zadávacího řízení konaného podle zákona č. 40/2004 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu dle 
schváleného projektu stavby „Stavební úpravy objektu Bajákova 16, Přerov“, 
zpracovaného p. Tomášem Samohýlem, zák.č. 014/2005 - PS. Bezúplatné převody 
nemovitostí budou realizovány až po ukončení rekonstrukce budovy;  

− statutární město Přerov zřídí v budově č.p. 2015, příslušné k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 1239, zast. pl., v k.ú. Přerov (Smetanova 7), bezúplatné 
užívání ve prospěch České republiky - Generálního ředitelství cel, Národního 
památkového ústavu, Ministerstva vnitra a Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, a to formou věcného břemene v rozsahu prostor, které budou dotčenými 
složkami státu užívány ke dni převodu; 

− statutární město Přerov zřídí bezúplatné užívání garáží v budově bez č.p./č.e. 
na pozemku p.č. 1240/1, příslušné k části obce Přerov I - Město, v k.ú. Přerov 
(garáže), a průjezd přes budovu č.p. 2015, příslušnou k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 1239, v k.ú. Přerov (Smetanova 7) do dvorního traktu 
budovy Smetanova 7 a bezúplatné užívání celého pozemku  p.č. 1240/2, ost. pl., 
v k.ú. Přerov ve prospěch České republiky – Generálního ředitelství cel, 
Okresního soudu v Přerově, Českého statistického úřadu a Finančního ředitelství 
v Ostravě, a to formou věcného břemene; 

− statutární město Přerov před převodem budov Smetanova 7, 7a a Jasínkova 17 
na vlastní náklady provede technické oddělení budovy č.p. 2015, příslušné k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1239, zast. pl., v k.ú. Přerov (Smetanova 
7) a budovy č.p. 3046 příslušné k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 
1253/1, p.č. 1253/2 a p.č. 1253/3 vše v k.ú. Přerov (Smetanova 7a) od budovy č.p. 
2017, příslušné k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1229, vše v k.ú. 
Přerov (Smetanova 4), a to v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 2 a 3 
k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1235, o bezúplatném převodu 
vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky 
do vlastnictví obcí s rozšířenou působností. Příloha č. 2 a 3 k usnesení vlády č. 
1235 ze dne 10. prosince 2003 tvoří přílohu důvodové zprávy;  

− statutární město Přerov uzavře smlouvu dle bodu B / 1. včetně rámcových 
podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po bývalých 
okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou 
působností uvedených v příloze č. 2 k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 
1235, o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních 
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úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností;  

− současně s převodem vlastnictví k nemovitostem dle bodu B / 1. statutární město 
Přerov bezúplatně převede vlastnictví k nemovitosti dle bodu B / 2.; 

− statutární město Přerov se smluvně zaváže v případě přenosu dalších agend, které 
jsou v současné době statutárním městem Přerovem vykonávány v přenesené 
působnosti ve výše uvedených bezúplatně převáděných objektech, ze statutárního 
města Přerova na stát, k umístění v této souvislosti delimitovaných zaměstnanců v 
dotčených objektech, a to formou bezúplatného užívání do doby jejich přemístění 
do prostor ve vlastnictví státu;  

− statutární město Přerov se pro případ porušení závazků uvedených v odrážce 
první, čtvrté a šesté zavazuje, za každé takové porušení, odvést prostřednictvím 
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 
69797111, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, do státního rozpočtu částku 
rovnající se znaleckým posudkem stanovené ceně nemovitostí, u nichž k porušení 
závazku došlo, a to v čase a místě obvyklé ke dni bezúplatného převodu.“  

 

nahrazuje textem  

 

 „B. schvaluje 

1. bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Statutárního města Přerova z vlastnictví České 
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, a to:  

− budovy č.p. 2015, příslušné k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1239, 
(dále jen “budova Smetanova 7“) a pozemku p.č. 1239 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 1.730 m2, 

− budovy č.p. 3046, příslušné k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1253/2, 
(dále jen“budova Smetanova 7a“) a pozemku p.č. 1253/2 zastavěná plocha              
a nádvoří o výměře 645 m2, 

− budovy bez č.p./č.e na pozemku p.č. 1240/1 (dále jen “budova Garáží“) a pozemků 
p.č. 1240/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 350 m2 a p.č. 1240/2 ostatní plocha 
o výměře 381 m2,  

− pozemků p.č. 1253/1 ostatní plocha o výměře 373 m2 a p.č. 1253/3 ostatní plocha     
o výměře 470 m2, 

− budovy č.p. 357, příslušné k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1981/29 
zastavěná plocha a nádvoří (dále jen “budova Jasínkova 17“),  

vše v k.ú. Přerov, a to včetně zabezpečovacího zařízení inv. číslo 711-1000853/00 v účetní 
hodnotě 347.729,22 Kč a počítačové sítě, inv. číslo 711-1001178/00 v účetní hodnotě 
1.599.308,- Kč. 

2. bezúplatný převod nemovitostí – budovy č.p. 831, příslušné k části obce Přerov I – Město,    na 
pozemku p.č. 4394/24, (dále jen „budova Bajákova 16“), a to se všemi součástmi                        
a příslušenstvím, pozemku p.č. 4394/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 445 m2 a 
pozemku p.č. 4394/59 o výměře 580 m2, který byl geometrickým plánem č. 3312-104/2004 ze 
dne 30. 7. 2004 vypracovaným geodetickou kanceláří Geokam Přerov, s.r.o., a schváleným 
Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 9. 8. 2004 pod 
čj. 768/04 oddělen z pozemku p.č. 4394/59 o výměře 2041 m2 , vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
Statutárního města Přerova do vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 
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3. Bezúplatný převod uvedený v bodu B/1.  tohoto usnesení se uskuteční za následujících 
podmínek: 

3.1 Statutární město Přerov se zavazuje, že převáděné nemovitosti bude využívat po dobu 20 
let ode dne jejich nabytí pouze za účelem výkonu veřejné správy;  

3.2 Stanou-li se nemovitosti vymezené v bodu B/1. tohoto usnesení před uplynutím doby 
uvedené v předchozím odstavci pro Statutární město Přerov nepotřebnými k výkonu 
veřejné správy, zavazuje se Statutární město Přerov učinit písemnou nabídku 
bezúplatného převodu těchto nemovitostí zpět do vlastnictví státu. Organizační složkou 
státu příslušnou k přijetí písemné nabídky za stát je Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Neakceptuje-li stát nabídku Statutárního města Přerov ve lhůtě 6 měsíců 
ode dne jejího doručení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, je Statutární 
město Přerov oprávněno naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního uvážení; 

3.3 Statutární město Přerov se zavazuje, že po dobu uvedenou v odstavci 3.1. tohoto usnesení 
nezřídí k nemovitostem uvedeným v bodu B/1. tohoto usnesení smlouvou zástavní právo 
ani je jinak nezatíží právem ve prospěch třetích osob; 

3.4 Statutární město Přerov zřídí k budově Smetanova 7 a budově Garáží, k průjezdu přes 
budovu Smetanova 7 a k celému pozemku p.č. 1240/2, vše v k.ú. Přerov bezúplatné 
užívání ve prospěch České republiky, a to formou věcného břemene v rozsahu usnesení 
Rady města Přerova č. 2352/77/7/2006 G-1 ze dne 18. 9. 2006 přijatého na 77. schůzi 
Rady města Přerova; 

3.5 V souladu s usnesením vlády ze dne 17. 8. 2005 č. 1010 se Statutární město Přerov 
zavazuje provést na vlastní náklady v termínu do 31. 12. 2006 potřebné stavební úpravy 
budovy Bajákova 16, včetně přípojek sítí jako podmínku přestěhování Odboru odloučené 
pracoviště Přerov Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do budovy 
Bajákova 16 a jako podmínku převodu nemovitostí dle bodu B/1. tohoto usnesení. Úpravy 
v objektu budovy Bajákova 16 jsou specifikovány v projektu, který vypracoval Tomáš 
Samohýl, autorizovaný technik pro pozemní stavby se sídlem Nerudova 47, 750 02 Přerov 
v květnu 2005 pod číslem zakázky 014/2005-PS. Stavba provedená dle výše uvedeného 
projektu je stavebně ukončena a zkolaudována rozhodnutím Stavebního úřadu Městského 
úřadu Přerov č.j. 2006/144 ze dne 18. 5. 2006, které nabylo právní moci dne 7. 6. 2006, 
ve znění Usnesení – opravy zřejmých nesprávností Stavebního úřadu Magistrátu města 
Přerova č.j. 2006/3219/SÚ/ML ze dne 27. 7. 2006; 

3.6 Dále se Statutární město Přerov zavazuje bezúplatně převést do vlastnictví České 
republiky – Úřadu pro zastupování státu budovu Bajákova 16, a to včetně pozemku p.č. 
4394/24 a části pozemku p.č. 4394/59 označené dle geometrického plánu č. 3312-
104/2004 ze dne 30. 7. 2004 jako p.č. 4394/59 ostatní plocha, o výměře 580 m2 vše v k.ú. 
Přerov a  to současně s nabytím budov Smetanova 7, Smetanova 7a, Jasínkova 17 a 
budovy Garáží včetně pozemků dle bodu B/1 tohoto usnesení; 

3.7 Statutární město Přerov se zavazuje provést před podáním návrhu na vklad vlastnického 
práva ve prospěch České republiky – Úřadu pro zastupování státu k nemovitostem 
uvedeným v bodu B/2. tohoto usnesení technické oddělení – fyzické oddělení dodávek 
tepla - budovy Smetanova 7 a budovy Smetanova 7a od budovy č.p. 2017, příslušné 
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1229, vše v k.ú. Přerov (dále jen budova 
Smetanova 4) na vlastní náklady, a to v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 2 a 
3 k usnesení vlády ze dne 10. 12. 2003 č. 1235, o bezúplatném převodu vybraných 
nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví 
obcí s rozšířenou působností. Technické oddělení dle tohoto odstavce bude provedeno 
před převodem budov  Smetanova 7, Smetanova 7a, budovy Garáží a budovy Jasínkova  
17 včetně pozemků dle bodu B/1. tohoto usnesení do vlastnictví Statutárního města 
Přerova. Dne 16. 10. 2006 vydal Stavební úřad Magistrátu města Přerova potvrzení,       
že stavba – fyzické oddělení dodávek tepla dle tohoto odstavce smlouvy – povolená 
stavebním povolením citovaného stavebního úřadu č. 570/2005 ze dne 24. 11. 2005, je 
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stavebně dokončena, v současnosti probíhá zkušební provoz; 

3.8 Statutární město Přerov se smluvně zaváže v případě přenosu dalších agend, které jsou 
v současné době Statutárním městem Přerovem vykonávány v přenesené působnosti ve 
výše uvedených bezúplatně převáděných objektech, ze Statutárního města Přerova na 
stát, k umístění v této souvislosti delimitovaných zaměstnanců v dotčených objektech, a 
to formou bezúplatného užívání do doby jejich přemístění do prostor ve vlastnictví 
státu;  

3.9 Pro případ, že by Statutární město Přerov porušilo závazky uvedené v odstavcích 3.1., 
3.2., 3.3., 3.5., 3.6. a 3.7. bodu B/3. tohoto usnesení, zavazuje se Statutární město Přerov 
za každé takové porušení odvést do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových částku rovnající se ceně nemovitosti dle 
bodu B/1. tohoto usnesení, u níž k porušení závazku došlo, stanovené znaleckým 
posudkem ke  dni bezúplatného převodu.“ 

 

52/4/5/2007   Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – IMIT s.r.o. –              
1. pololetí roku 2007  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání s c h v a l u j e  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 1.pololetí 2007 v částce 1.360 tis.Kč 

 

53/4/5/2007    Uzavření smlouvy o zániku zástavního práva  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření smlouvy o zániku zástavního 
práva mezi statutárním městem Přerov a Společenstvím vlastníků bytových jednotek domu  
Trávník 628, 634 Přerov, kterou po dohodě smluvních stran zaniká zástavní právo k bytové jednotce   
č. 634/15 v objektu bydlení čp. 628, 634, příslušnému k části obce Přerov I-Město, na parcele  p.č. 
2883/63, zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 582/30274               
na společných částech uvedeného objektu bydlení a včetně spoluvlastnického podílu  
v rozsahu 582/30274 na pozemku p.č. 2883/63, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  
521 m2, ve vlastnictví paní I.J., vše v katastrálním území Přerov, zapsané u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 4618, 6661, 8881 

 

54/4/5/2007    Novela vnitřního předpisu č. 29/05  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání v y d á v á  Vnitřní předpis č. ../07, kterým se mění  
a doplňuje Vnitřní předpis č. 29/05 Pravidla tvorby a čerpání fondů bydlení, ve znění vnitřního 
předpisu č. 13/06 

 

55/4/5/2007     Rozpočtové opatření č. 1 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání s c h v a l u j e  následující úpravy rozpočtu                      
a závazných ukazatelů: 

Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ Název Upravený 
rozpočet 

Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet                          
po úpravě 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

70,0 + 5 000,0 5 070,0 
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Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

3635 5 Územní plánování (projektový 
manažer) 

447,0 + 2 000,0 2 447,0 

3639 5 Komunální služby a územní rozvoj 
(projektová dokumentace) 

1 711,3 + 3 000,0 4 711,3 

 
PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 

rozpočtového 
opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

4171 3 Příspěvek na živobytí 0,0 + 45 000,0 45 000,0 

4172 3 Doplatek na bydlení 0,0 + 25 000,0 25 000,0 

4173 3 Mimořádná okamžitá pomoc 0,0 + 4 000,0 4 000,0 

4177 3 Mimořádná okamžitá pomoc osobám 
ohroženým sociálním vyloučením  

0,0 + 170,0 170,0 

4179 3 Ostatní dávky sociální pomoci 98 600,0 - 69 400,0 29 200,0 

4181 3 Příspěvek při péči o osobu blízkou 120 597,0 - 115 597,0 5 000,0 

4182 3 Příspěvek na zvláštní pomůcky 6 150,0 + 530,0 6 680,0 

4184 3 Příspěvky na zakoupení, opravu       a 
zvláštní úpravu motor. vozidla 

3 410,0 - 700,0 2 710,0 

4185 3 Příspěvek na provoz motorového 
vozidla 

8 790,0 + 1 810,0 10 600,0 

4186 3 Příspěvek na individuální dopravu 180,0 + 90,0 270,0 

4195 3 Příspěvek na péči 0,0 + 109 097,0 109 097,0 

 

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 

5 070,0 * + 61 207,2 66 277,2 

 8115 11 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních 
účtech 

0,0 + 2 143,8 2 143,8 
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 8123 11 Dlouhodobé přijaté  půjčené 
prostředky 

0,0 + 40 000,0 40 000,0 

* 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 * 20 000,0 + 103 351,0 123 351,0 

 * viz tabulka č. 1 

 

56/4/6/2007     Strategický plán a integrovaný plán rozvoje  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. s c h v a l u j e  Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova 
na období 2007-2013 

2. b e r e  na vědomí pracovní verzi Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Přerova pro 
období 2007 - 2010 

3. b e r e  na vědomí výsledky Dotazníkového šetření ve městě Přerově pro účely Veřejného 
slyšení k rozvoji statutárního města Přerova 

4. s c h v a l u j e  doplnění Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního 
města Přerova na období 2007-2013 o aktivity: 

- 1.3.2.6. Rozšíření ubytovacích kapacit a návazných služeb v rámci rozvoje insentivní                
a kongresové turistiky, 

- 3.1.1.6 Rozšíření nabídky vzdělávacích programů v oblasti cestovního ruchu, 

- 3.1.2.4 Rozšíření výukových prostor v zařízeních praktické výuky pro potřeby středního 
odborného školství 

 

57/4/7/2007     Dotace na obnovu zadní části sokolovny Tělocvičné jednoty Sokol 
Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  s c h v a l u j e  záměr poskytnutí dotace ve výši           
600.000,00 Kč subjektu Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2 
na opravu fasády, výměnu a nátěry oken a dveří zadní části sokolovny v občanské vybavenosti č. p. 
566 na parcele p. č. 4338 v k. ú. Přerov, realizované v roce 2007 

 

58/4/7/2007     Projekt Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:  

1. s c h v a l u j e  navýšení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 
pro školní rok 2007/2008 z  finančních prostředků statutárního města Přerova dle pravidel           
a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě 

2. s c h v a l u j e  financování nákladů speciálního pedagoga, logopeda, školního psychologa                       
a koordinátora volného času Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 pro školní rok 
2007/2008 z  finančních prostředků statutárního města Přerova dle pravidel a v rozsahu 
uvedeném v důvodové zprávě za podmínky, že jmenovaná základní škola nezíská z dotačních 
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programů finanční prostředky na krytí těchto nákladů 

3. s c h v a l u j e  následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 

Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ Název Upravený 
rozpočet 

Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet                          
po úpravě 

 4133 11 Převody z vlastních rezervních 
fondů 

66 277,2 * + 200,0 66 477,2 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

 

Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ Název Rozpočet Návrh 
rozpočtového 

opatření 

Rozpočet          
po úpravě 

 

3113 6 Základní školy 33 000,0 + 200,0 33 200,0 

 

 

59/4/7/2007     Vyjmutí pozemku ze správy Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 
organizace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání s c h v a l u j e  uzavření dodatku č. 2 k protokolu              
o předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov                   
a subjektem Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, jehož předmětem je vyjmutí 
pozemku p. č. 271 v k.ú. Přerov ze správy knihovny a s tím související snížení účetní hodnoty 
spravovaných pozemků  

 

60/4/7/2007     Převod movitých věcí do majetku Mateřské školy Píšťalka, Přerov, 
Máchova 8  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  s c h v a l u j e  bezúplatný převod movitých věcí dle 
důvodové zprávy z  vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace 
Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8, IČ 62350145, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Máchova 8 

 

61/4/8/2007     Návrh zásad pro poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova a měsíčních peněžitých plnění fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkcí předsedů a 
členů výborů zastupitelstva a stanovení dne, od kterého budou 
poskytovány 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. s c h v a l u j e  výši a zásady pro poskytování odměn členům zastupitelstva za výkon funkcí 
předsedů a členů výborů zastupitelstva a předsedů a členů komisí rady v rozsahu, uvedeném 
v části A/ přílohy č. 1 

2. s c h v a l u j e  výši a zásady pro poskytování peněžitých plnění fyzickým osobám, které 
nejsou členy zastupitelstva za výkon funkcí předsedů osadních výborů a členů výborů 
zastupitelstva v rozsahu uvedeném v části B/ přílohy č. 1 
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62/4/8/2007     Odvolání soudce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání o d v o l á v á  k 6.2.2007 na vlastní žádost z funkce 
přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově paní Alenku Kelovou 

 

63/4/8/2007     Volba soudce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání z v o l i l o  Mgr. J.R., Přerov jako přísedícího 
k Okresnímu soudu v Přerově  

 

64/4/8/2007     Program prevence kriminality – Partnerství ve městě Přerově pro rok 
2007 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. s c h v a l u j e  - Program prevence kriminality – Partnerství ve městě Přerově pro rok 2007 

2. s c h v a l u j e  - v rámci Programu prevence kriminality – Partnerství ve městě Přerově pro rok 
2007 tyto dílčí projekty: 

2a) Multifunkční dětské hřiště 

2b) Zdravé sociální klima třídy 

2c) Mobilní kamera na vozidlo 

3. s c h v a l u j e  - spoluúčast města Přerova na vyhlášeném dotačním programu Partnerství 2007 
v celkové výši 110.000,- Kč.  (Dle přehledu dílčích projektů v rámci programu Partnerství 2007) 

 

65/4/8/2007     Prohlášení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  s c h v a l u j e  Prohlášení Zastupitelstva města Přerova 
k zachování přerovského letiště  

 

66/4/9/2007     Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání u k l á d á  Radě města Přerova zabývat se náměty            
a připomínkami vznesenými na 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova  

 

 

 

V Přerově dne 6. února 2007 
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    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                       Ivo Kropáč 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 


