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USNESENÍ z 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6. září 2010 

 

1068/32/1/2010 Zahájení, schválení programu 32. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6. září 2010, 
 
2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka a Ing. Otakara Smejkala za ověřovatele 32. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

1069/32/2/2010 Zpráva o provedených kontrolách usnesení Zastupitelstva města 
Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí Zápisy o provedených  kontrolách 
usnesení ZMP za 1. pololetí roku 2009. 
 

 

1070/32/2/2010 Informace o činnosti Rady města Přerova od 30. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

1071/32/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 190, p.č. 191 a stavby bez čp/če na pozemku 
p.č. 190, vše v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města -  úplatný převod 
pozemku p.č. 190 zast. plocha a nádvoří o výměře 16m2 a p.č.191 zahrada o výměře 2093 m2 a stavby 
bez čp./če na pozemku p.č. 190, vše v k.ú. Újezdec u Přerova do vlastnictví statutárního města 
Přerova. 
 

 

1072/32/3/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1          
v k.ú.  Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1  o výměře 
cca 53 m2 v k.ú.  Přerov. 
 

 

1073/32/3/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 5933 ZE-GP   
v  k.ú.  Přerov 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný  
převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5933  ZE-GP              
o výměře 5.126 m2 v k.ú.  Přerov. 
 

 

1074/32/3/2010 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova -  úplatný 
převod pozemku p.č. 270 zast. plocha a nádvoří o výměře 68 m2 a stavby bez čp/če - garáž                 
na pozemku p.č. 270, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

 

1075/32/3/2010 Úplatný převod částí nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 5307/85 ost. 
plocha v k.ú. Přerov označené dle geometrického plánu č. 5191-75/2010 jako pozemek p.č. 5307/517 
o výměře  73 m2  a  jako pozemek p.č. 5307/518 ost. plocha o výměře  9 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Blanky Vlkové,Přerov I-Město, Bohuslava Němce 2704/17 
za kupní cenu ve výši 61 500,- Kč (tj. 750,- Kč/m2 )- cena v místě a čase obvyklá. 
 

 

1076/32/3/2010 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 3751/1 
ost.pl., dle geometrického plánu č. 5128-160/2009 část označená novým parcelním číslem 3751/6       
o výměře 198 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví JUDr. Jiřího 
Nováka, bytem Lipník nad Bečvou, Nám. T.G.Masaryka 15/24 za kupní cenu 247.500,- Kč, t.j. 1250,- 
Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá (dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Jiřím Pazderou). 
 

 

1077/32/3/2010 Úplatný 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   o výměře cca 25 m2 
v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na 
společných částech domu č.p.2765, příslušného k části obce Přerov I - Město a pozemku p.č. 5207/9 v 
k.ú. Přerov, a to následovně: 
 
 
Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 
 
 
2765/1    byt                                5341/109752 
 
2765/2    byt                                5333/109752 
 
2765/3    byt                                7086/109752 
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2765/4    byt                                7086/109752 
 
2765/5    byt                                7086/109752 
 
2765/6    byt                                7068/109752 
 
2765/7    byt                                7068/109752 
 
2765/8    byt                                7068/109752 
 
2765/9    byt                                7086/109752 
 
2765/10  byt                                7086/109752 
 
2765/11  byt                                7068/109752 
 
2765/12  byt                                7068/109752 
 
2765/13  byt                                7086/109752 
 
2765/14  byt                                7086/109752 
 
2765/15  byt                                7068/109752 
 
2765/16  byt                                7068/109752 
 
       Na prodej  části pozemku p.č. 5207/1 v k.ú. Přerov bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení 
geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro 
stanovení ceny v místě a čase obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené                  
s převodem uhradí kupující. 
 

 

1078/32/3/2010 Úplatný 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   o výměře cca 25 m2 
v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu                 
na společných částech domu č.p.2771,  příslušného k části obce Přerov I - Město p.č. 5207/15 v k.ú. 
Přerov,   a to následovně: 
 
 
Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 
 
  
2771/1    byt                             5333/109832 
 
2771/2    byt                             5351/109832 
 
2771/3    byt                             7091/109832 
 
2771/4    byt                             7073/109832 
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2771/5    byt                             7073/109832 
 
2771/6    byt                             7091/109832 
 
2771/7    byt                             7091/109832 
 
2771/8    byt                             7073/109832 
 
2771/9    byt                             7073/109832 
 
2771/10  byt                             7091/109832 
 
2771/11  byt                             7091/109832 
 
2771/12  byt                             7073/109832 
 
2771/13  byt                             7073/109832 
 
2771/14  byt                             7091/109832 
 
2771/15  byt                             7091/109832 
 
2771/16  byt                             7073/109832 
 
       Na prodej  části pozemku p.č. 5207/1 v k.ú. Přerov bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení 
geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro 
stanovení ceny v místě a čase obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené                  
s převodem uhradí kupující. 
 

 

1079/32/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú.Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov   o výměře cca 12 m2 
v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu                 
na společných částech domu č.p.524,  příslušného k části obce Přerov I - Město a pozemku p.č. 
4394/37 v k.ú. Přerov, a to následovně: 
 
 
Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 
 
 
524/1     byt                                4790/224836 
 
524/2     byt                                5959/224836 
 
524/3     byt                                3495/224836 
 
524/4     byt                                5125/224836 
 
524/5     byt                                6853/224836 
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524/6     byt                                6853/224836 
 
524/7     byt                                5959/224836 
 
524/8     byt                                3495/224836 
 
524/9     byt                                5125/224836 
 
524/10   byt                                6853/224836 
 
524/11   byt                                6853/224836 
 
524/12   byt                                5959/224836 
 
524/13   byt                                3495/224836 
 
524/14   byt                                5125/224836 
 
524/15   byt                                6853/224836 
 
524/16   byt                                6853/224836 
 
524/17   byt                                5959/224836 
 
524/18   byt                                3495/224836 
 
524/19   byt                                5125/224836 
 
524/20   byt                                6853/224836 
 
524/21   byt                                6853/224836 
 
524/22   byt                                5959/224836 
 
524/23   byt                                3495/224836 
 
524/24   byt                                5125/224836 
 
524/25   byt                                6853/224836 
 
524/26   byt                                6853/224836 
 
524/27   byt                                5959/224836 
 
524/28   byt                                3495/224836 
 
524/29   byt                                5125/224836 
 
524/30   byt                                6853/224836 
 
524/31   byt                                6853/224836 
 
524/32   byt                                5959/224836 
 
524/33   byt                                3495/224836 
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524/34   byt                                5125/224836 
 
524/35   byt                                6853/224836 
 
524/36   byt                                6853/224836 
 
524/37   byt                                5959/224836 
 
524/38   byt                                3495/224836 
 
524/39   byt                                5125/224836 
524/40   byt                                7472/224836 
 
       Na prodej  části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení 
geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro 
stanovení ceny v místě a čase obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené                  
s převodem uhradí kupující. 
 

 

1080/32/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z  majetku statutárního města 
Přerova -  jiné stavby bez č.p./č.ev  na pozemku p.č. 75/14 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - jiné stavby bez č.p./č.ev  na pozemku p.č. 75/14 v k.ú. Přerov                 
do podílového spoluvlastnictví: 
 
-Jaroslavy Mikšíkové, bytem Žerotínovo náměstí 11, 750 02  Přerov, spoluvlastnický podíl id  ½; 
-Ing. Igora Janovského, bytem Křenova 5, 162 00  Praha 6 , spoluvlastnický podíl id. ¼; 
-Karla Skuherského, bytem Mánesova 864, 686 01  Uherské Hradiště, spoluvlastnický podíl id.¼  
 
za cenu  v místě a čase obvyklou ve výši 239.000,- Kč ( šicí dílna 152.000,-Kč, 2 garáže 87.000,-Kč). 
 

 

1081/32/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 4643/1 v k.ú.Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č.4643/1 ostatní plocha  o výměře 480 m2  v k.ú. Přerov         
do majetku – společného jmění manželů Hany a Ing. Miloslava Kolářových, bytem Žerotínovo 
náměstí 14, 750 02  Přerov, za cenu  v místě a čase obvyklou 600.000,- Kč / tj. 1.250,- Kč/m2/. 
 

 

1082/32/3/2010 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova -   pozemku p.č. 4360 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod   pozemku p.č. 4360 ostatní 
plocha, ostatní komunikace  o výměře 96 m2  v k.ú.Přerov,  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 
do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 
__________________________________________________________________________________ 
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1083/32/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - 18 nebytových jednotek (garáží) v objektu bytový dům č.p. 
217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném 
na pozemku p.č. st. 330 v k.ú. Vinary u Přerova (Za humny 3, 5, 7) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 217/101 (garáže) o výměře 19,75 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1975/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Oldřicha a paní Jany 
Žeravíkových, bytem Za humny 217/3, Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 167.875,- Kč 
(tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
2. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 217/102 (garáže) o výměře 16,37 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1637/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví pana Jozefa Holaze, bytem Za humny 217/3, Přerov 
XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 139.145,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase 
obvyklá. 

 
3. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 217/103 (garáže) o výměře 16,05 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1605/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Ing. Zdeňka a paní Mgr. Pavly 
Souralových, bytem Za humny 217/3, Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 136.425,- Kč 
(tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
4. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 217/104 (garáže) o výměře 15,53 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1553/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví pana Aleše Kurpaše, bytem Za humny 217/3, Přerov 
XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 132.005,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase 
obvyklá. 

 
5. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 217/105 (garáže) o výměře 16,19 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1619/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Ing. Antona a paní Evy 
Duvačových, bytem Za humny 217/3, Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 137.615,- Kč 
(tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
6. schvaluje úplatný převod  nebytové jednotky č. 217/106 (garáže) o výměře 19,66 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1966/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Ing. Jiřího a paní Ing. Aleny 
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Sikorových, bytem Za humny 217/3, Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 167.110,- Kč 
(tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
7. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 218/101 (garáže) o výměře 19,74 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1974/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví pana Jaroslava Pekaře, bytem Za humny 218/5, 
Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 167.790,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase 
obvyklá. 

 
8. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 218/102 (garáže) o výměře 16,20 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1620/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Ing. Vladimíra a paní Dagmar 
Orságových, bytem Za humny 218/5, Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 137.700,- Kč 
(tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
9. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 218/103 (garáže) o výměře 15,90 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1590/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Romana a paní Jolany 
Plškových, bytem Za humny 218/5, Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 135.150,- Kč (tj. 
8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
10. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 218/104 (garáže) o výměře 15,57 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1557/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana JUDr. Jaroslava a paní Evy 
Hudečkových, bytem Za humny 218/5, Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 132.345,- Kč 
(tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
11. schvaluje  úplatný převod nebytové jednotky č. 218/105 (garáže) o výměře 16,10 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1610/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví pana JUDr. Antona Bucheně, bytem Za humny 
218/5, Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 136.850,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě 
a čase obvyklá. 

 
12. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 218/106 (garáže) o výměře 19,79 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1979/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Miroslava a paní Aleny 
Svobodových, bytem Za humny 218/5, Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 168.215,- Kč 
(tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
13. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 219/101 (garáže) o výměře 19,70 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1970/235511 z vlastnictví 
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statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Ing. Vladislava a paní Dagmar 
Buryových, bytem Za humny 219/7, Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 167.450,- Kč (tj. 
8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
14. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 219/102 (garáže) o výměře 15,93 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1593/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví pana Ing. Ladislava Smékala, bytem Za humny 
219/7, Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 135.405,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě 
a čase obvyklá. 

 
15. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 219/103 (garáže) o výměře 15,99 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1599/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Ing. Drahomíra a paní Jarmily 
Kaveckých, bytem Za humny 219/7, Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 135.915,- Kč (tj. 
8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
16. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 219/104 (garáže) o výměře 15,64 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1564/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana Zdeňka a paní DiS. Lucie 
Zahradníkových, bytem Za humny 219/7, Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 132.940,- 
Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
17. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 219/105 (garáže) o výměře 16,09 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1609/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana MUDr. Miloslava a paní Soňi 
Jiříčkových, bytem Za humny 219/7, Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 136.765,- Kč 
(tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá. 

 
18. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 219/106 (garáže) o výměře 19,29 m2 v objektu 

bytový dům č.p. 217, 218, 219, příslušném k části obce Přerov XI-Vinary, postaveném na 
pozemku p.č. st. 330 (Za humny 3, 5, 7) v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. st. 330 ve výši id. 1929/235511 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví pana Libora Kopečky, bytem Za humny 219/7, 
Přerov XI-Vinary, za kupní cenu ve výši 163.965,- Kč (tj. 8.500,- Kč/m2) - cena v místě a čase 
obvyklá. 

 
 

1084/32/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 21 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2464, 2465, 2466, 2467, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 5736/1, 
p.č. 5736/2, p.č. 5736/3 a p.č. 5736/4 vše v k.ú. Přerov ve smyslu zákona 
č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců, včetně 
spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 
5736/3 a p.č. 5736/4 vše v k.ú. Přerov k 1 bytové jednotce, za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 21 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2464, 2465, 2466, 2467, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3 a p.č. 5736/4 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/9, 10, 11, 
12) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2464, 2465, 2466, 2467 a 
pozemcích p.č. 5736/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m², p.č. 5736/2, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 139 m², p.č. 5736/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 139 m² a p.č. 5736/4, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 140 m², tj. pozemky o celkové výměře 572 m², vše v k.ú. Přerov, 
které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do 
vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, včetně úplatného převodu spoluvlastnického podílu na 
pozemcích p.č. 5736/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m², p.č. 5736/2, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 139 m², p.č. 5736/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 139 m² a p.č. 5736/4, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 140 m², tj. pozemky o celkové výměře 572 m², vše v k.ú. Přerov, 
k bytové jednotce č. 2467/4, převedené do vlastnictví nájemců před účinností zákona č. 72/1994 Sb. v 
platném znění, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů 
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 

 

1085/32/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 1097/1 v objektu k bydlení č.p. 1097, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 902 v k.ú. 
Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky       
č. 1097/1 v objektu k bydlení č.p. 1097, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
902 v k.ú. Přerov (Husova 10) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení za cenu 377.010,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 902       
v k.ú. Přerov  ve výši 501/14022 za cenu 18.821,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou 
cenu 395.831,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. 
doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávající nájemkyně, paní 
Květoslavy Vláčilové, bytem Přerov I - Město, Husova 10, přičemž převod bude realizován v termínu 
do 31.11.2010. 
 

 

1086/32/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 2784, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 
4293/13 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění 
do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007           
v platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění usnesení č. 1019/30/3//2010, schválené                   
na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 14.6.2010, kterým  
 
"schválilo úplatný převod 10 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2784, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4293/13, v k.ú. Přerov (Sokolská 8) a 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2784 a pozemku p.č. 4293/13 o 
výměře 226 m², zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových 
jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových 
jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy" 
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a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu dvou bytových jednotek – bytové 
jednotky č. 2784/1 a bytové jednotky č. 2784/5, kdy se původní znění přílohy: 
 

jednotka  nájemce velikost 
podílu 

Cena jednotky 
-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

Cena 
pozemku 
ve výši 30% 

Hodnota 
oprav  
přísl. k 
jednotce 

Kupní cena 
celkem 
-dle varianty A/ 
-dle varianty B/ 

2784/1 3+1 volný byt 8009/68507   51.597 Kč  

2784/5 2+1 Vaculík Miroslav 
Vaculíková Renata 

5860/68507 229.643 Kč 
344.465 Kč 

15.521 Kč 37.753 Kč 282.917 Kč 
397.739 Kč 

 
nahrazuje zněním: 
 

jednotka  nájemce velikost 
podílu 

Cena jednotky 
-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 
 

Cena 
pozemku 
ve výši 30% 

Hodnota 
oprav  
přísl. k 
jednotce 

Kupní cena 
celkem 
-dle varianty A/ 
-dle varianty B/ 

2784/1 3+1 Vaculík Miroslav 
Vaculíková Renata 

8009/68507 312.223 Kč 
468.334 Kč 

21.213 Kč 51.597 Kč 385.033 Kč 
541.144 Kč 

2784/5 2+1 volný byt 5860/68507   37.753 Kč  
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2784/1 a bytové jednotky č. 2784/5 se výše uvedené 
usnesení včetně přílohy nemění. 
 

 

1087/32/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 430, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 
4394/49 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění 
do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v 
platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění usnesení č. 1020/30/3//2010, schválené na 30. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 14.6.2010, kterým  
 
„schválilo úplatný převod 40 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 430, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4394/49 v k.ú. Přerov (Za Mlýnem 3) a 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 430 a pozemku p.č. 4394/49 o 
výměře 378 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú.  Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových 
jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových 
jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy“   
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 430/24, kdy se 
původní znění přílohy: 
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jednotka  nájemce velikost 
podílu 

Cena jednotky 
-A/  ve výši 
30% 
-B/ ve výši 
45% 

Cena 
pozemku ve 
výši 30% 

Hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce 

Kupní cena 
celkem 
-dle varianty 
A/ 
-dle varianty 
B/ 

430/24 2+1 Blažek Leoš 
Mgr. Blažková Alena 

5174/227377 175.445 Kč 
263.167 Kč 

5.337 Kč 1.592 Kč 182.374 Kč 
270.096 Kč 

 
nahrazuje zněním: 
 

jednotka  nájemce velikost 
podílu 

Cena jednotky 
-A/  ve výši 
30% 
-B/ ve výši 
45% 

Cena 
pozemku ve 
výši 30% 

Hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce 

Kupní cena 
celkem 
-dle varianty 
A/ 
-dle varianty 
B/ 

430/24 2+1 Mgr. Blažková Alena 5174/227377 175.445 Kč 
263.167 Kč 

5.337 Kč 1.592 Kč 
 

182.374 Kč 
270.096 Kč 

 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 430/24 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 

 

1088/32/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2488/4 v objektu k bydlení č.p. 
2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I – Město,       
na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví 
na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 2488/4 v objektu 
k bydlení č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 
5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/28, 29, 30, 31), včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 5085/166385 za 
cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 166.920,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěných 
pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17 vše v k.ú. Přerov ve výši 5085/166385 za cenu 
15.486,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 
117.974,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové 
lhůtě ve výši 300.181,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřního 
předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemců, manželů Jana 
a Zdeňky Vaculínových, bytem Přerov I – Město, Jižní čtvrť I/28, z původního termínu do 1.8.2010 na 
nový termín do 30.11.2010. 
 

 

1089/32/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2006/2 v objektu k bydlení č.p. 
2006, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2136   
v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví 
na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 2006/2 v objektu 
k bydlení č.p. 2006, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2136 v k.ú. Přerov 
(nám. Svobody 8), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného 
objektu k bydlení ve výši 8273/76670 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 208.659,- Kč a 
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spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2136 v k.ú. Přerov ve výši 8273/76670 za cenu 
43.937,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 85.520,- 
Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve 
výši 338.116,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu 
Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemců, manželů Michala a 
Jitky Kocourkových, bytem Přerov I – Město, nám. Svobody 8, z původního termínu do 8.8.2010 na 
nový termín do 31.10.2010. 
 

 

1090/32/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 2523, 2524, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemcích p.č. 5745/6 a p.č. 5745/7 vše v k.ú. Přerov ve smyslu zákona 
č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění usnesení č. 1022/30/3//2010, schválené na 30. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 14.6.2010, kterým  
 
„schválilo úplatný převod 11 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2523, 2524, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/6 a p.č. 5745/7 vše v k.ú. Přerov 
(Jižní čtvrť IV/6, 7) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2523, 
2524 a pozemcích p.č. 5745/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160  m², a p.č. 5745/7, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 172  m², vše v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových 
jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových 
jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy“   
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2524/6, kdy se 
původní znění přílohy: 
 

jednotka  nájemce velikost 
podílu 

Cena jednotky 
-A/  ve výši 
30% 
-B/ ve výši 
45% 

Cena 
pozemku ve 
výši 30% 

Hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce 

Kupní cena 
celkem 
-dle varianty 
A/ 
-dle varianty 
B/ 

2524/6 2+1 Broukalová Eliška 638/7028 202.187 Kč 
303.280 Kč 

24.198 Kč 76.628 Kč 303.013 Kč 
404.106 Kč 

 
nahrazuje zněním: 
 
jednotka  nájemce velikost 

podílu 
Cena jednotky 
-A/  ve výši 
30% 
-B/ ve výši 
45% 

Cena 
pozemku ve 
výši 30% 

Hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce 

Kupní cena 
celkem 
-dle varianty 
A/ 
-dle varianty 
B/ 

2524/6 2+1 Broukal Tomáš 638/7028 202.187 Kč 
303.280 Kč 

24.198 Kč 
 

76.628 Kč 303.013 Kč 
404.106 Kč 

 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2524/6 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 
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1091/32/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví České republiky               
s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova 
– pozemky p.č. 195 a p.č. 198  v k.ú.Žeravice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 195 (zahrada)      
o výměře 482 m2 a p.č.198 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 183 m2 v k.ú.Žeravice z vlastnictví 
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 69797111, se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví 
statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 332.500,-Kč (tj. 500,-Kč/m2). 
 

 

1092/32/3/2010 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 5466/26 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 5466/26 orná půda o výměře  802 m2 v k.ú. Přerov                
z podílového spoluvlastnictví: 
 
-  Ing. Kateřina Dočkalová a Ing. Tomáš Dočkal, SJM, oba  bytem Optiky 9 Přerov - id podíl 1/9 
-  Andrea Filípková a Marek Filípek, SJM, oba bytem Hostýnská 8, Přerov - id. podíl 1/9 
-  Zdeněk Kotík, bytem Kozlovská 5, Přerov - id. podíl 1/18 
-  Jarmila Kotíková, bytem Kozlovská 5, Přerov - id. podíl 1/18 
-  Luděk Popela, bytem Dvořákova 8, Přerov -  id. podíl 1/9 
-  PhDr.Blanka Rektorová a MUDr.Juraj Rektor, SJM, oba bytem Dvořákova 33, Přerov - id. podíl 2/9 
-  Aleš Řihošek, bytem tř. gen. Janouška 3, Přerov - id. podíl 3/9 
 

 

1093/32/3/2010 Směna  nemovitých věcí  - pozemku p.č. 3679/2 v k.ú. Přerov               
za pozemek p.č. 3646/5 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu pozemku p.č. 3679/2 (zahrada) o výměře 
84 m2 v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví statutárního města Přerova, za pozemek p.č. 3646/5  
(zahrada) o výměře 52 m2 v k.ú. Přerov, který je v podílovém spoluvlastnictví MUDr. Aleny 
Havrylukové, bytem Gagarinova 517/25, Drahovice, Karlovy Vary (k id. 1/16), MUDr. Jaromíra 
Schee, bytem Andělská Hora 112, Bochov (k id. 1/16), PhMr. Aleny Scheeové, bytem Anglická 
453/32, Drahovice, Karlovy Vary (k id. 3/8) a Hany Svobodové, bytem Chodská 2820/19b, Královo 
Pole, Brno (k id. ½), bez doplatku rozdílu cen směňovaných nemovitostí. 

 

1094/32/3/2010 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo schválit směnu částí pozemku p.č.5297/2 
ost.plocha-sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Přerov označené dle geometrického plánu č. 3705-
118/2007 jako pozemky p.č.5297/122 o výměře 1 m2 , p.č. 5297/121 o výměře 2m2, p.č. 5297/123       
o výměře 2 m2, p.č. 5297/124 o výměře  1 m2,  p.č. 5297/125 o výměře 1 m2 a část pozemku p.č.  
5300/1 ost.plocha-manipulační plocha v k.ú. Přerov  označeného dle geometrického plánu č.3705-
118/2007 jako  díl "q" pozemku p.č. 5300/1  o výměře 0,09 m2   ve vlastnictví statutárního města 
Přerova za  část pozemku p.č. 5297/1 označeného dle geometrického plánu č. 5167-50/2010 jako 
pozemek p.č. 5297/126 o výměře  321 m2  ve vlastnictví Jana Sekery, bytem Přerov I-Město, 
Žerotínovo nám. 19. 
__________________________________________________________________________________ 
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1095/32/3/2010 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu  pozemku p.č. 6840/10 ost.plocha v k.ú. 
Přerov o výměře 609 m2 ve vlastnictví  České republiky- Pozemkového fondu ČR, se sídlem Praha 3, 
Husinecká 1024/11a, IČ 45797072 za pozemek p.č. 524 orná půda o výměře 1686 m2 v k.ú. Penčice 
ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
Statutární  město Přerov uhradí ČR-Pozemkovému fondu ČR před podpisem směnné smlouvy částku 
363 700,- Kč. 
 

 

1096/32/3/2010 Bezúplatný převod movitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  - schodišťové pojízdné plošiny zn. Minerva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod schodišťové pojízdné 
plošiny zn. Minerva inventární číslo 1001276/00 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
ČR - Okresního soudu v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Smetanova 2016/2, IČ: 025275. 
 

 

1097/32/3/2010 Nepeněžitý vklad movitých věcí v majetku statutárního města Přerova 
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje nepeněžitý vklad movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova: 
 
• dílčího úseku vodovodního řadu v obci Přerov, k.ú. Přerov-lokalita Michalov-z bodu napojení na 

pozemku p.č. 4668/1 v délce 161,40m na pozemek p.č. 4724/1 vše k.ú. Přerov- do základního 
kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 ,         
s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1789/37/10 vyhotoveného dne 20.5.2010 soudním 
znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad částkou 1.061.000,- 
Kč 

 
• dílčích úseků vodovodního řadu  v obci Přerov, k.ú. Újezdec u Př. 
 
Dílčí úsek č. 1 - lokalita Nová čtvrť-z bodu napojení na pozemku p.č. 312/9 v délce 149,6m přes 
pozemky p.č. 312/7,p.č.312/1 na pozemek p.č. 871/2 vše k.ú. Újezdec u Přerova. 
Dílčí úsek č.2 - lokalita Nová čtvrť - v délce 74,2 m na pozemku p.č. 312/9 v k.ú. Újezdec u Přerova. 
Dílčí úsek č. 3 - ul.Spojovací-z bodu napojení na pozemku p.č.8/1 v délce 125,7 m přes pozemky p.č. 
57/4, p.č. 54,p.č. 53 na pozemek p.č. 57/3 vše k.ú.Újezdec u Přerova. 
Dílčí úsek č. 4 - ul.Přerovská - podél stávající komunikace , vedoucí z Jižní čtvrti v Přerově do místní 
části Přerov IV-Újezdec v délce 186,0m. 
 
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 
47674521 , s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1790/38/10 vyhotoveného dne 24.5.2010 
soudním znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad částkou 805.000,-
Kč 
 
• vodovodních řadů v obci Přerov, k.ú. Penčice 
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PE-DN 100 - v délce 1328,7 m 
PE-DN 80 - v délce 2384,9m 
PE-DN 63 - v délce 167,0m 
 
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21,             
IČ: 47674521 , s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1791/39/10 vyhotoveného dne 28.5.2010 
soudním znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad částkou 
9.563.000,- Kč 
 
• vodovodních řadů v obci Přerov, k.ú. Čekyně  
 
PE-DN 100 - v délce 3387,0 m 
PE-DN 80 - v délce 3012,5m 
PE-DN 63 - v délce 2262,4m 
ATS1( automatická tlaková stanice) -na pozemku p.č. 487 k.ú. Čekyně 
ATS2( automatická tlaková stanice) -na pozemku p.č.195 k.ú. Čekyně 
ATS3( automatická tlaková stanice) -na pozemku p.č. 251 k.ú. Čekyně 
 
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21,              
IČ: 47674521 , s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1792/40/10 vyhotoveného dne 28.5.2010 
soudním znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad částkou 
16.217.000,- Kč 
 
• kanalizace v k.ú. Žeravice  
 
Kanalizace betonová DN 300 mm, r.1920 - v délce 74,2 bm  
Kanalizace betonová DN 300 mm, r.1970 - v délce 109,2 bm 
Kanalizace betonová DN 300 mm, r.1970 - v délce 19,2 bm 
Kanalizace betonová DN 400 mm, r.1920 - v délce 214,5 bm 
Kanalizace betonová DN 400 mm, r.1950 - v délce 91,4 bm  
Kanalizace betonová DN 400 mm, r.1970 - v délce 153,2 bm 
Kanalizace betonová DN 400 mm, r.1975 - v délce 119,3 bm 
Kanalizace betonová DN 500 mm, r.1960 - v délce104,3 bm 
Kanalizace betonová DN 500 mm, r.1970- v délce 50,7 bm 
Kanalizace betonová DN 600 mm, r.1920 - v délce 83,5 bm  
Kanalizace betonová DN 600 mm, r.1950 - v délce  174,6 bm 
Kanalizace betonová DN 600 mm, r.1970 - v délce 330,4 bm 
Kanalizace betonová DN 600 mm, r.1950 - v délce 48,1 bm 
Kanalizace betonová DN 800 mm, r.1950 - v délce  52,9 bm 
Kanalizace betonová DN 800 mm, r.1970 - v délce 202,1 bm  
Kanalizace betonová DN 1000 mm, r.1970 - v délce 776,0bm 
Kanalizace PVC        DN 300 mm, r.2004 - v délce 1424,4 bm 
Kanalizace PVC        DN 400 mm, r.2004 - v délce  1059,2 bm  
Kanalizace betonová DN 500 mm, r.2004 - v délce 9,9 bm 
Kanalizace betonová DN 600 mm, r.2004 - v délce 268,0 bm 
Kanalizace betonová DN 800 mm, r.2004 - v délce 152,1 bm 
 
Schodiště betonové 
Plochy štěrkové tl. do 250 mm 
Plot ze str.pl., ocelové sloupky do bet. patek, nátěr 
Plotová vrata 
Kanalizace betonová DN 150 mm r.1920 
Kanalizace betonová DN 200 mm r.1920 
Kanalizace betonová DN 200 mm r.1960 
Kanalizace PVC DN 200 mm r.2004 
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Kanalizační šachta z prefa dílců -r.2004 
Kanalizační šachta z prefa dílců -r.1975 
Kanalizační šachta z prefa dílců -r.1970 
Kanalizační šachta z prefa dílců -r.1960 
Kanalizační šachta z prefa dílců -r.1950 
Kanalizační šachta z prefa dílců -r.1920 
Odlehčovací komora 
Technologická část ČOV 
               
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 
47674521 , s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1793/41/10 vyhotoveného dne 27.5.2010 
soudním znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad částkou 
17.237.398,60 Kč 
 
• kanalizační stoky v obci Přerov, k.ú. Lověšice u Př.  
 
Kanalizace PVC DN 300mm v délce 856,6 bm 
Kanalizace HDPE DN 50 mm v délce 186,1 bm 
Kanalizace HDPE DN 63 mm v délce 594,4 bm 
Kanalizace HDPE DN 75 mm v délce 101,6 bm 
Kanalizace HDPE DN 90 mm v délce 329,4 bm 
Kanalizace HDPE DN 110 mm v délce 73,9 bm 
Kanalizace HDPE DN 160 mm v délce 780,4 bm 
Kanalizace PVC DN 250 mm v délce 1167,1 bm 
Čerpací šachta ČS 1 na pozemku p.č.495 k.ú. Lověšice u Přerova     
Čerpací šachta ČS 2 na pozemku p.č.456/1 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 3 na pozemku p.č.456/1 k.ú. Lověšice u Přerova  
Čerpací šachta ČS 4 na pozemku p.č.29/1 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 5 na pozemku p.č.517/1 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 6 na pozemku p.č.509 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 7 na pozemku p.č.509 k.ú. Lověšice u Přerova  
Čerpací šachta ČS 8 na pozemku p.č.456/1 k.ú. Lověšice u Přerova 
Čerpací šachta ČS 9 na pozemku p.č.512 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 10 na pozemku p.č.512 k.ú. Lověšice u Přerova 
Čerpací šachta ČS 11 na pozemku p.č.161/2 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 12 na pozemku p.č.512 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 13 na pozemku p.č.439/7 k.ú. Lověšice u Přerova  
Čerpací šachta ČS 14 na pozemku p.č.439/7 k.ú. Lověšice u Přerova  
Čerpací šachta ČS 15 na pozemku p.č.505/1 k.ú. Lověšice u Přerova               
Čerpací šachta ČS 16 na pozemku p.č.262 k.ú. Lověšice u Přerova 
Čerpací šachta ČS 17 na pozemku p.č.510 k.ú. Lověšice u Přerova   
Čerpací šachta ČS 18 na pozemku p.č.510 k.ú. Lověšice u Přerova 
Čerpací šachta ČS 19 na pozemku p.č.510 k.ú. Lověšice u Přerova  
Čerpací šachta ČS 20 na pozemku p.č.518 k.ú. Lověšice u Přerova 
Technologická část čerpací stanice 
Vodoměrná šachta 
Silové kabely 
Řídící kabely MaR                      
 
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21,             
IČ: 47674521 , s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1794/42/10 vyhotoveného dne 30.5.2010 
soudním znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem se movité věci započítají na vklad částkou 
9.229.000,- Kč 
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2. schvaluje nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova  
 
• budovy bez č.p/če, stavba technického vybavení na pozemku p.č. 656/2 zast.pl. o výměře 105 m2  

v k.ú. Žeravice do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, 
Šířava 21, IČ: 47674521 , s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1793/41/10 vyhotoveného 
dne 27.5.2010 soudním znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem se nemovité věci započítají na 
vklad částkou 1.104.000,- Kč. 

• pozemku p.č. 656/2 zast.pl. o výměře 105 m2 v k.ú. Žeravice do základního kapitálu společnosti 
Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 , s tím, že na základě 
znaleckého posudku č. 1793/41/10 vyhotoveného dne 27.5.2010 soudním znalcem JUDr. 
Vratislavem Dočkalíkem se nemovité věci započítají na vklad částkou 52.000,- Kč. 

 
3. schvaluje převzetí závazku statutárního města Přerova ke zvýšení vkladu statutárního města 
Přerova do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, 
Šířava 21, IČ: 47674521, o částku celkem 55.268.000,- Kč nepeněžitým vkladem movitých a 
nemovitých věcí uvedených v bodě 1. a 2. návrhu usnesení s tím, že na základě znaleckých posudků č. 
1789/38/10 vyhotoveného dne 20.5.2010, č. 1790/38/10 vyhotoveného dne 24.5.2010, č. 1791/38/10 
vyhotoveného dne 28.5.2010, č. 1792/40/10 vyhotoveného dne 28.5.2010, č. 1793/41/10 
vyhotoveného dne 27.5.2010, č. 1794/42/10 vyhotoveného dne 30.5.2010  soudním znalcem          
JUDr. Vratislavem Dočkalíkem se tyto movité a nemovité věci započítají na vklad společníka částkou 
celkem 55.268.000,- Kč. 
 
4. pověřuje podpisem prohlášení o převzetí závazků primátora Ing. Jiřího Lajtocha. 
 

 

1098/32/3/2010 Prominutí pohledávky na nájemném  a uzavření dodatku k nájemní 
smlouvě  za paní Jelenou Bednaříkovou, místem podnikání Přerov, 
Bayerova 4, IČ: 60789239 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky nájemného ve výši 
51.213,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 650,- Kč (za období od 22.5.2010 do 6.9.2010) dle nájemní 
smlouvy uzavřené dne 21.4.2010 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní 
Jelenou Bednaříkovou, místem podnikání Přerov, Bayerova 4, IČ: 60789239 (jako nájemcem) na 
nájem budovy č.p. 3163, příslušné k části obce Přerov  I. - Město, na pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov, 
budovy č.p. 3160, příslušné k části obce Přerov I. - Město, na pozemku p.č. 4808/2, části pozemku p.č. 
4808/2 a části budovy č.p. 3161, příslušné k části obce Přerov I.- Město, na pozemku p.č. 4808/1 vše  
v k.ú. Přerov, části pozemku p.č. 4811 vše v k.ú. Přerov. 
 

 

1099/32/3/2010 Vzdání se předkupního práva statutárního města Přerova podle ust. § 
101 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k částem 
pozemků p.č. 4519/4 a p.č. 4519/5 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva statutárního města 
Přerova podle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k částem pozemků p.č. 4519/4 (orná půda) a p.č. 
4519/5 (orná půda) v k.ú. Přerov, označeným geometrickým plánem č. 3713-158/2007 ze dne 
14.7.2007 jako díl „b“ pozemku p.č. 4519/4 o výměře 198 m2, díl „d“ pozemku p.č. 4519/4 o výměře 
267 m2 a díl „e“ pozemku p.č. 4519/5 o výměře 15 m2, které jsou ve vlastnictví manželů Pavla a Marty 
Konvičkových, oba bytem Rokytnice 23, 751 04 Rokytnice u Přerova. 
 
__________________________________________________________________________________ 
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1100/32/3/2010 Změna dodatku č. 2 zřizovací listiny a uzavření darovací smlouvy s 
příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, 
Kratochvílova 30, Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje změnu dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a informační 

služby města Přerova, IĆ: 45180512, se sídlem Kratochvílova 30, Přerov, kterým se doplňuje 
soupis nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel předal příspěvkové 
organizaci k hospodaření, a to s účinností od 7.9.2010, dle přílohy č. 1. Z původního znění 
dodatku č. 2 zřizovací listiny, kterým byl doplněn soupis nemovitého majetku ve vlastnictví 
zřizovatele, který zřizovatel předal k hospodaření, bude vyřazen movitý majetek, zařízení 
interiéru Galerie města Přerova, v hodnotě 550.339,- Kč. Upraveným dodatkem č. 2 tak bude 
předán k  hospodaření příspěvkové organizaci nemovitý majetek ve výši 12.028.787,75 Kč. 

 
2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Přerovem, jako dárcem, a 

příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, IĆ: 45180512, se sídlem 
Kratochvílova 30, Přerov, jako obdarovaným, kdy předmětem daru jsou movité věci, zařízení 
a vybavení interiérů Informačního centra v Předmostí a Galerie města Přerova, dle přílohy č. 2 
ve výši 827.233,39 Kč. 

 
 

1101/32/4/2010 Regionální letiště Přerov, a. s. - informace o hospodaření 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společnosti 
Regionální letiště Přerov, a. s. 
 

 

1102/32/4/2010 Informace o hospodaření statutárního města Přerova za období leden - 
červenec 2010 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření statutárního 
města Přerova za období leden - červenec 2010. 
 
   Celkové příjmy (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 
Přerova     za období leden - červenec 2010 byly plněny ve výši 733 421 564,16 Kč, tj. na 65,6 % 
upraveného rozpočtu.  
   Celkové výdaje (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 
Přerova     za období leden - červenec 2010 byly čerpány ve výši 588 768 867,66 Kč, tj. na 43,4 % 
upraveného rozpočtu. 
 

 

1103/32/4/2010 Rozdělení finančních prostředků FMB 

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:  
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Poř. 
čís. 

Žadatel Lokalita opravovaného 
domu 

Druhy půjček Částka Kč Zajištění 

1. Erik a Dana 
Maďaričovi 

Přerov V-Dluhonice 
U rozvodny 158//2 

3-výměna oken 100 000,- Ručitel: 
František 
Bergmann 

2. Antonín Nohýl Přerov XII-Žeravice 
Pod lesem 40/156 

1-vým.střeš.krytiny 
3-vým. oken, dveří 

100 000,- Ručitel: 
Antonín Nohýl ml. 

3. Zdeňka Slouková Přerov V-Dluhonice 
K Rokytnici 55/6 

4-výměna podlah 90 000,- Ručitel: 
Eva Drábková 

4. Josef a Ludmila 
Suchánkovi 

Přerov XII-Žeravice 
Na návsi 8/36 

2-zříz. plyn. topení 
3-výměna oken 

230 000,-   Zástavou 
nemovitostí 

5. Milan Lejsek Přerov VI-Újezdec 
Hlavní 230/16 

4-výměna podlah 
8-vyb. koup.,WC 

100 000,- Ručitel: 
Miloslav Oulehla 

6. Bronislav a Blanka 
Stoklasovi 

Přerov V-Dluhonice 
Náves 5/37 

1-vým.střeš.krytiny 100 000,- Ručitel: 
Libor Stoklasa 

7. Roman a Andrea 
Novákovi 

Přerov III-Lověšice 
Mírová 190/74 

2-zříz.plyn.topení 
3-vým. oken, dveří 
4-výměna podlah 
7-zateplení 
8-rekonst.koup.WC 
9-vým.klemp.prvků 
12-vým.rozv.tepla 
13-vým.rozv.vody 
15-vým.kanalizace 
18-oprava komína 
19-vým.elektroinst. 

570 000,- Zástavou 
nemovitostí 

8. Zdeněk a Šárka 
Nižníkovi 

Přerov XI-Vinary 
Pod zahradami 227/10 

3-vým.oken, dveří 
17-oprava balkonu 

70 000,- Ručitel: 
David Grohman 

9. Jiří a Vlasta 
Grohmanovi 

Přerov I-Město 
nábř. Dr. E. Beneše 14 

2-oprava el.topení 20 000,- Ručitel: 
Petr Tomášek 

10. David Grohman Přerov I-Město 
Bartošova 973/34 
  

3-výměna oken 50 000,- Ručitel: 
Petr Tomášek 

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

bytového fondu poskytnutí půjčky z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 
ve výši Kč 100 000,- společnosti Board Finance a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Revoluční 
1082/8, IČ 27787567, 

 
3. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 
 
4. schvaluje podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z  Fondu oprav, modernizací a 

rozšiřování bytového fondu  v roce 2011 v souladu s čl. IV. Vnit řního předpisu č. 24/07 Fond 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu takto: 

 
 žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací  
             a rozšiřování bytového fondu budou podávány v termínu od 17. 1. 2011 do 21. 2. 2011, 
 
 místo pro vyzvedávání tiskopisů žádostí o půjčku a jejich podání: 
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Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, Odbor finanční, Oddělení cen a fondů   
bydlení, I. poschodí, dveře č. 23 – Kristina Bukvaldová. Formulář žádosti je zveřejněn na 
webových stránkách města (www.mu-prerov.cz). 

 
 

1104/32/4/2010 Poskytnutí peněžitých darů obcím postižených povodní 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1) schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 100 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a obcí Heřmanice, se sídlem Heřmanice 2, PSČ 464 
01 Frýdlant, IČ 00672068, jako obdarovaným, na částečnou úhradu škod způsobených 
povodní, 

 
2) schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 100 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a městem Raspenava, se sídlem Fučíkova 421, PSČ 
463 61 Raspenava, IČ 00263141, jako obdarovaným, na částečnou úhradu škod způsobených 
povodní, 

 
3) schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a obcí Hřensko, se sídlem Hřensko 71, PSČ 407 17 
Hřensko, IČ 00261351, jako obdarovaným, na částečnou úhradu škod způsobených povodní, 

 
4) schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a městem Chrastava, se sídlem náměstí 1. máje 1, 
PSČ 463 31 Chrastava, IČ 00262871, jako obdarovaným, na částečnou úhradu škod 
způsobených povodní, 

 
5) schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a městem Frýdlant, se sídlem T. G. Masaryka 37, PSČ 
464 13 Frýdlant, IČ 00262781, jako obdarovaným, na částečnou úhradu škod způsobených 
povodní, 

 
6) schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6310 2141 11 Příjmy z úroků 1 132,0 + 350,0 1 482,0 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR  ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

5269 11 Ostatní správa v oblasti hospodářských 
opatření pro krizové stavy (dary) 

0,0 + 350,0 350,0 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
výdajová část v tis. Kč 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření  

rozpočet po 
úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

30 144,7 + 350,0 30 494,7 
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1105/32/4/2010 Rozpočtové opatření č. 15 

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

 

1106/32/4/2010 Rozpočtové opatření č. 16 

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

 

1107/32/4/2010 Prominutí pohledávek evidovaných Domovní správou města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 4/5 z  částky 32 527,00 Kč, tj. 

v částce  26 021,00 Kč, která se váže k dluhu a  za pozdním platbám, nájemného z bytu a 
služeb spojených s užíváním bytu č. 4 v domě č.p.741, ulice Husova č.or. 9 a bytu č. 9, v domě 
č.p. 1947, ulice Kojetínská č.or. 36, v Přerově za paní Marií Bu řilovou, nyní bytem Azylový 
dům pro matky s dětmi, ulice 9. května 107, Přerov, z čehož pohledávka statutárního města 
Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 13 010,50 Kč a pohledávka 
Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb spojených s 
užíváním bytu činí 13 010,50 Kč. 

 
2. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 4/5 z částky 23 789,00 Kč, tj.  

19 031,00 Kč, která se váže k dluhu a pozdním platbám nájemného z bytu a služeb spojených 
s užíváním bytu č. 45, v domě č.p. 2563, ulice Sokolovská č.or. 4, za panem Markem 
Podepřelem, nyní trvale hlášen Přerov, ulice Bratrská 34, z čehož pohledávka statutárního 
města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 9 515,50 Kč a 
pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní  platby služeb 
spojených s užíváním bytu činí 9 515,50 Kč. 

 
 

1108/32/4/2010 Vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zprávu o restrukturalizaci příspěvkových organizací statutárního města Přerova     

za období 2008-2009, 
 
2. ukládá Radě města Přerova zabývat se jedenkrát ročně (při projednávání závěrečného účtu) 

výsledky restrukturalizace jednotlivých organizací. 

Kontrolní termín: 30.4.2011 

 

1109/32/4/2010 Žádost o poskytnutí dotace - Střední škola zemědělská 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč 
Střední škole zemědělské, Přerov, Osmek 43, IČ 63701171, na částečnou úhradu nákladů spojených      
s realizací XIV. ročníku jezdeckých závodů o "Cenu města Přerova". 
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1110/32/5/2010 Letiště Přerov - vyúčtování daru Ministerstvu obrany ČR 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí předložené vyhodnocení plnění podmínek Darovací smlouvy uzavřené dne 

1.7.2008 mezi Statutárním městem Přerov a Českou republikou - Ministerstvem obrany dle 
přílohy „Vyhodnocení darovací smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem obrany ČR a městem 
Přerov ze dne 1.7.2008“ 

 
2. souhlasí nevyužít ustanovení čl. II odst. 5 darovací smlouvy o odstoupení od smlouvy. 
 

 

1111/32/5/2010 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v souladu s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury    
v celkové výši 200 000,- Kč panu Kamilu Engelovi, tř.17.listopadu 277/16, 750 02  Přerov                
na  prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu na pozemku p.č. 505/1 a 504/1 v k.ú. Lověšice      
pro novostavbu rodinného domu  v ul. U Sokolovny na pozemku 434/1 a 434/2 v k.ú. Lověšice. 
 

 

1112/32/5/2010 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v souladu s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury    
v celkové výši 2 000 000,- Kč  společnosti BYT STUDIO, a.s., IČ 25345524, se sídlem Masarykovo 
nám.13, Jihlava, PSČ 586 01, na  vybudování inženýrských sítí a veřejných přístupných ploch             
na pozemcích p. č. 46/1, 156, 166, 167, 194 (dle KN), vše v k.ú. Popovice u Přerova pro výstavbu 19 
rodinných domů v lokalitě "Záhumenky" - Přerov X - Popovice. 
 

 

1113/32/5/2010 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v souladu s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury    
v celkové výši 24 200,- Kč panu Tomáši Čelustkovi, Srbce 2, 798 27  Němčice nad Hanou                  
na  vybudování domovní čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 17/5 v k.ú. Lýsky              
pro novostavbu rodinného domu v ul. K Bráně. 
 

 

1114/32/5/2010 Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního 
rozvoje statutárního města Přerova za rok 2009 a jeho aktualizace 

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

rozvoje statutárního města Přerova za rok 2009. 
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2. schvaluje aktualizovat Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města 
Přerov pro období 2007 – 2013 takto: doplnit aktivitu 2.3.2.4 Podporovat výsadbu zeleně na 
území města Přerova. 

 
 

1115/32/5/2010 Plánovací smlouva k výstavbě 6 rodinných domů v místní části 
Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí stanovisko Ministerstva vnitra k problematice schvalování plánovacích 

smluv, ze kterého vyplývá, že plánovací smlouvy schvaluje Zastupitelstvo obce. 
 
2. schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi 

statutárním městem Přerovem, Martinou Bartlovou, nábř. Protifašistických bojovníků 8, 
Přerov a Ing. Mgr. Robertem Bártou, Osmek 7, Přerov na vybudování nové veřejné 
infrastruktury nové přístupové komunikace včetně veřejného osvětlení, prodloužení hlavních 
řadů vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu a nové trafostanice                        
s prodloužením distribuční soustavy elektrické energie nízkého napětí, pro novostavby 6 
rodinných domů na pozemku p.č. 1219 v k.ú. Čekyně. 

 
 

1116/32/5/2010 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu v místní části Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a manželi Romanou Mikeškovou a   
Ing. Vilémem Mikeškou, Hranická 8/31, 751 24 Přerov - Předmostí na vybudování nové veřejné 
infrastruktury, prodloužení distribuční soustavy elektrické energie nízkého napětí pro novostavbu 
rodinného domu na pozemku p.č. 376 v k.ú. Penčičky. 
 

 

1117/32/6/2010 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – 
projekt „Úspora energie pro Mateřídoušku“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr spolufinancovat z  rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2011 do výše 

276 500,- Kč realizaci projektu „Úspora energie pro Mateřídoušku“, zpracovaného 
příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, 
pod podmínkou, že jmenovaná organizace získá finanční podporu z dotačního titulu v rámci  
programu Zelená úsporám na Realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru 

 
2. schvaluje záměr poskytnout z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2011 příspěvkové 

organizaci Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 bezúročnou 
půjčku do výše 2 488 500,- Kč s termínem splatnosti do 30. 9. 2012 na financování realizace 
projektu uvedeného v  bodě 1 tohoto usnesení, pod podmínkou, že jmenovaná organizace 
získá finanční podporu z dotačního titulu v rámci programu Zelená úsporám na Realizaci 
úspor energie v budovách veřejného sektoru. 

 
 

1118/32/6/2010 SK Mlýn Přerov - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem SK Mlýn Přerov, IČ: 26526701, se sídlem 
Přerov, Za mlýnem 2, na úhradu části nákladů spojených s účastí členky klubu Karolíny 
Jandové na Mistrovství světa v minigolfu konaném v polovině srpna 2010 v Soči 

 
2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6310 2141 11 Příjmy z úroků 1 482,0* + 5,0 1 487,0 
*počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 5,0 5,0 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 30 494,7* + 5,0 30 499,7 
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

 

1119/32/6/2010 ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV – záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč 
subjektu ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28, na 
dopravu spojenou s účastí jezdce klubu Pavla Procházky na dvoudílném Mistrovství světa 2010          
v biketrialu konaném 25. 07. 2010 ve Španělsku a 01. 08. 2010 v Itálii. 
 

 

1120/32/6/2010 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – záměr účelové 
dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč 
subjektu Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 70259925, se sídlem Přerov, 
Havlíčkova 2, pro studenty týmu Speed Performance Šhow team Přerov na úhradu části nákladů 
spojených s přípravou na celosvětové finále soutěže „F1 in schools“ konané v rámci Velké ceny  
Formule 1 v Singapuru 2010. 
 

 

1121/32/6/2010 TJ SPARTAK PŘEROV – záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 750 000,-Kč 
subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na provoz 
sportovní haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e na parcele p.č. 2656/2 v k.ú. Přerov v období od 
17. 5. 2010 do 31. 10. 2010. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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1122/32/6/2010 Václav Klakurka - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč 
Václavu Klakurkovi , bytem Přerov, Dvořákova 9, na úhradu části nákladů spojených s účastí na 
Mistrovství světa v terénním triatlonu (Xterra), které se bude konat v průběhu měsíce října 2010         
na ostrově Maui na Hawai. 
 

 

1123/32/6/2010 Jiří Klíma - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč 
Jiřímu Klímovi , bytem Osek nad Bečvou 285, na úhradu části nákladů spojených s účastí                  
na Mistrovství světa v terénním triatlonu (Xterra), které se bude konat v průběhu měsíce října 2010    
na ostrově Maui na Hawai. 
 

 

1124/32/6/2010 Fitness AVE Přerov - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč 
subjektu Fitness AVE Přerov, IČ: 66743117, se sídlem Přerov, Nádražní 2, na úhradu části nákladů 
spojených s účastí závodníků klubu Jana Páleníčka, Lenky Bořutové, Andrey Králové a Moniky 
Janáčkové na Mistrovství světa ve fitness a kulturistice konaném od 18. října 2010 v Los Angeles 
(Kalifornia, USA) a soutěži Olympia USA konané 6. listopadu 2010 v Reno (Nevada, USA). 

 

1125/32/6/2010 Smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí provozu 
pohotovostní lékárenské služby v Přerově o nedělích a svátcích v roce 
2010  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a níže uvedenými lékárnami ve výši: 
 
1) částka  5 556,- Kč  Lékárna ALFA, Přerov, nám. Přerovského povstání 1,  IČ 25543113 
2)         částka  7 938,- Kč  Lékárna Komenského Přerov, s.r.o., Přerov, Komenského 40, IČ 47674351  
3) částka  3 968,- Kč  Lékárna MD s.r.o., Přerov, B.Němce 371,  IČ 60322853 
4)         částka  5 556,- Kč  Lékárna Media, Přerov, Jiráskova 20,  IČ 26876892 
5)         částka  6 349,- Kč  Lékárna SANO, Přerov, Budovatelů 6,  IČ 26821681  
6)         částka  6 349,- Kč  Lékárna U Kostela, Přerov, Kratochvílova 13,  IČ 26843617 
7)         částka  4 762,- Kč  Lékárna U NÁDRAŽÍ Přerov, s.r.o., Přerov, Husova 2,  IČ 26821681 
8)         částka  3 174,- Kč  Lékárna U Štěstěny, Přerov, Čechova 25,  IČ 46592822 
9) částka 3 174,- Kč   Lékárna U Zlatého Hada, Čechova 41, IČ 48002402 
10) částka  3 174,- Kč  Lékárna Zlatý zubr, Přerov, Trávník 29,  IČ 48001163 
 
na částečnou úhradu pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích. 

 

1126/32/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - poskytnutí mimořádné účelové 
dotace - Oblastní charita Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje schválit záměr -  poskytnutí dotace ve výši      
50 000,- Kč Oblastní charitě Přerov, se sídlem Přerov, 9. května 82, IČ 45180270, na provoz zařízení 
Setkávání seniorů SPOLU v Přerově. 
__________________________________________________________________________________ 
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1127/32/6/2010 Záměr statutárního města Přerova - poskytnutí mimořádné účelové 
dotace - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, 
o.s., okresní organizace SPMP ČR Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  poskytnutí 
dotace ve výši 35 000,- Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní 
organizace SPMP ČR Přerov, se sídlem Přerov, Kosmákova 46, IČ 45180334, na výměnu kotle, 
pořízení plynového ohřívače vody,  potřebné úpravy a opravu komínu v sídle organizace. 
 

 

1128/32/7/2010 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – bytu 
č. 210/8 v domě č.p. 210, 275 a 276,  bytu č. 2794/7  v domě č.p. 2793, 
2794 a 2795, oba byty v obci Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 210/8 v domě č.p. 210, 275 a 276 , tř. 17. 

listopadu  č.or. 10, 12 a 14, Přerov, na pozemku p.č. 2883/33 zast. pl., včetně 
spoluvlastnického podílu 598/33417 na společných částech domu a příslušného 
spoluvlastnického podílu 598/33417 k pozemku p.č. 2883/33 zast. pl., o výměře 759 m² v k.ú. 
Přerov, obci Přerov, do vlastnictví společnosti  SENSUS  s.r.o., se  sídlem Kojetínská č. 17, 
Přerov,  za  kupní   cenu  290 600 ,-- Kč, 

 
2. schvaluje úplatný převod obsazeného bytu č. 2794/7 v domě č.p. 2793, 2494 a 2795, Velká 

Dlážka  č.or. 30, 32 a 34, Přerov, na pozemku p.č. 4293/24 zast. pl., včetně spoluvlastnického 
podílu 761/30808 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
761/30808 k pozemku p.č. 4293/24 zast. pl., o výměře 564 m² v k.ú. Přerov,  obci Přerov,  do 
vlastnictví slečny Michaely Sasákové, bytem Rokytnice č. 460, za kupní cenu 344 600,-- Kč. 

 
 

1129/32/7/2010 Úplatný převod nemovitých věcí - doprodej bytových jednotek formou 
výběrového řízení (tzv. obálkovou metodou) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod bytových jednotek uvedených v příloze č. 1 a vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod 
těchto bytových jednotek z vlastnictví statutárního města Přerova za podmínek stanovených v 
důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na internetových stránkách 
statutárního města Přerova, na úřední desce Magistrátu města Přerova a dále 1x v tisku Přerovský 
deník a Mladá fronta DNES, dále v Kabelové televizi Přerov,na internetových stránkách DSMP a na 
vývěsce DSMP. 
 

 

1130/32/7/2010 Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 
města Přerova. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2010 na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova s  žadatelem Stavební bytové družstvo, se 
sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov, IČ 00056236, na celkovou obnovu uliční fasády, vč. 
odstranění 3 ks výkladců, osazení 3ks oken, výměny 2ks vstupních dveří, výměny střešní 
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krytiny a klempířských prvků, domu Kratochvílova č.p. 624, ležícího na pozemku p.č.100, k.ú. 
Přerov, ve výši 70 000,- Kč; 

 
2. se neusneslo schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2010 na obnovu exteriéru 

památkově významných staveb na území města Přerova s  žadatelem PRELAX spol. s r.o., se 
sídlem Za Mlýnem 2, Přerov, IČ 25375997,DIČ: CZ25375997, na zednické vyspravení 
fasády, vč. penetrace a barevného nátěru fasády, a opravu a nátěr klempířských prvků objektu 
Za Mlýnem 602/2, Přerov, ležícího na pozemcích p.č. 4544, 4545/1, k.ú. Přerov, ve výši       
35 000,- Kč. 

 

1131/32/7/2010 Záměr přípravy návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou by byl vydán 
Statut statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr přípravy návrhu obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Přerova, kterou by byl vydán Statut statutárního města Přerova. 
 

 

1132/32/7/2010 Dar Statutárního města Přerova dvoukomorových protipovodňových 
pytlů obci Lobodice a městu Kojetín 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí darů a uzavření darovacích smluv, 
jimiž se předávají věcné dary – 2.000 ks dvoukomorových protipovodňových pytlů v celkové hodnotě 
39.200,- Kč obci Lobodice    a 2.000 ks dvoukomorových protipovodňových pytlů v celkové hodnotě 
39.200,- Kč městu Kojetín,  kteří byli dne 18.5. a 19.5.2010 zaplaveni. 
 

 

1133/32/7/2010 Cena města Přerova 2010 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje udělení Ceny města Přerova - pamětní medaile 
J.A.Komenského osobnostem dle důvodové zprávy. 
 

 

1134/32/7/2010 Želatovická kasárna – informace o úplatném převodu a návrh dalšího 
postupu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí sdělení Ministerstva obrany České republiky ze dne 17.8.2010 ve věci 

výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi souboru nemovitostí a movitých věcí tvořících 
tzv. Želatovická kasárna podle přílohy č. 1 a sdělení společnosti AVEZO Plus a.s., se sídlem 
Brno, Kroftova 1, IČ: 27757803 jako vítěze výběrového řízení na prodej tohoto majetku ze 
dne 2.9.2010 dle přílohy č. 2, 

 
2. rozhodlo dále neusilovat o nabytí souboru nemovitostí a movitých věcí tvořících tzv. 

Želatovická kasárna do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

 

1135/32/8/2010 Volba člena Rady města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání zvolilo MUDr. Beátu Philippovou členkou Rady města 
Přerova s účinností od 7. 9. 2010. 
__________________________________________________________________________________ 
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1136/32/8/2010 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty a 
připomínkami vznesenými na 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Kontrolní termín: 4.10.2010 

 

V Přerově dne 6. září 2010 

 

 

 

 

 

 
                 Ing. Jiří Lajtoch 

primátor města Přerova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Ing. Jaroslav Čermák 
                                                                                                                             člen Rady města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


