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 USNESENÍ  z 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 4. října 2010 

 

1137/33/1/2010 Zahájení, schválení programu 33. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 4. října 2010 
 
2. schvaluje Bc. Václava Zatloukala a pana Petra Lagu za ověřovatele 33. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova 
 

 

1138/33/2/2010 Návrh na zrušení výborů Zastupitelstva města Přerova a osadních 
výborů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává v souladu s §  84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností k 15.10.2010 předsedy a členy výborů a zároveň k tomuto dni 
ruší Výbor finanční a Výbor kontrolní, 

 
2. odvolává v souladu s §  84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností k 15.10.2010 předsedy a členy osadních výborů a zároveň        
k tomuto dni ruší Osadní výbor pro místní část Kozlovice, Osadní výbor pro místní část 
Popovice, Osadní výbor pro místní část Čekyně, Osadní výbor pro místní část Žeravice. 

 
 

1139/33/2/2010 Informace o činnosti Rady města Přerova od 32. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

1140/33/3/2010 Vzdání se předkupního práva k části pozemku p.č. 132 a pozemku  p.č.  
131 vše v k.ú. Žeravice  

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 pozemku p.č. 131 zast. pl.  a  části pozemku p.č. 132 
v k.ú. Žeravice, označené geometrickým plánem č. 452-91/2010 jako pozemek p.č. 132/2 ost. pl.        
o výměře 47 m2  v k.ú. Žeravice. 
 

 

1141/33/3/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 216/1 v k.ú. 
Předmostí                                                                                                                                     

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 216/1 ost.pl. o výměře cca 250 m2  v k.ú. Předmostí. 
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1142/33/3/2010 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       
v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 91/1 v k.ú. 
Lýsky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod části pozemku p.č. 91/1 ost.pl. o výměře cca 70 m2 v k.ú. Lýsky. 
 

 

1143/33/3/2010 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – 12 nebytových jednotek (garáží) v objektu bytový dům č.p. 
2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, postaveném na 
pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod - nebytové jednotky č. 2863/101 (garáže) o výměře 15,34 m2           

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném   
na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu             
na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.1534/294018 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Bc.R. a L.J., za kupní cenu ve výši 
160.000,-Kč (cena v místě   a čase obvyklá). 

 
2. schvaluje úplatný převod - nebytové jednotky č. 2863/102 (garáže) o výměře 15,41 m2           

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném   
na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu              
na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.1541/294018 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing.V. a L.K., za kupní cenu ve výši 
160.000,-Kč (cena v místě   a čase obvyklá). 

 
3. schvaluje úplatný převod - nebytové jednotky č. 2863/103 (garáže) o výměře 18,48 m2 v 

objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na 
pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.1848/294018 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Ing.V.V., za kupní cenu ve výši 190.000,-Kč (cena v 
místě a čase obvyklá). 

 
4. schvaluje úplatný převod - nebytové jednotky č. 2863/104 (garáže) o výměře 22,50 m2           

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném   
na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu             
na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.2250/294018 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. P.Č. a Ing. M.Č., za kupní cenu 
ve výši 233.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

 
5. schvaluje úplatný převod - nebytové jednotky č. 2863/105 (garáže) o výměře 18,57 m2           

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném   
na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu              
na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.1857/294018 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing.M.P.  a V.P., za kupní cenu ve 
výši 190.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

 
6. schvaluje úplatný převod - nebytové jednotky č. 2863/106 (garáže) o výměře 14,98 m2           

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném   
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na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu              
na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.1498/294018 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing.P. a   M.Z., za kupní cenu ve 
výši 155.000,-Kč (cena v místě    a čase obvyklá). 

 
7. schvaluje úplatný převod - nebytové jednotky č. 2864/101 (garáže) o výměře 15,29 m2           

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném   
na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu              
na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.1529/294018 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů L. a J.V., za kupní cenu ve výši 
159.000,-Kč (cena v místě   a čase obvyklá). 

 
8. schvaluje úplatný převod - nebytové jednotky č. 2864/102 (garáže) o výměře 15,41 m2            

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném   
na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu             
na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.1541/294018 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví R.Z., za kupní cenu ve výši 160.000,-Kč (cena v 
místě a čase obvyklá). 

 
9. schvaluje úplatný převod - nebytové jednotky č. 2864/103 (garáže) o výměře 18,60 m2                   

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném   
na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu              
na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.1860/294018 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing.M. a M.L., za kupní cenu ve výši 
193.000,-Kč (cena v místě   a čase obvyklá). 

 
10. schvaluje úplatný převod - nebytové jednotky č. 2864/104 (garáže) o výměře 22,42 m2           

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném   
na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu              
na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.2242/294018 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů T. a J.A., za kupní cenu ve výši 
233.000,-Kč (cena v místě   a čase obvyklá). 

 
11. schvaluje úplatný převod - nebytové jednotky č. 2864/105 (garáže) o výměře 18,88 m2                   

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném   
na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu             
na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.1888/294018 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Ing.J.Ch., za kupní cenu ve výši 196.000,-Kč (cena v 
místě a čase obvyklá). 

 
12. schvaluje úplatný převod - nebytové jednotky č. 2864/106 (garáže) o výměře 15,40 m2            

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném   
na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu              
na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.1540/294018 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing.R.  a  K.Ž. , za kupní cenu ve 
výši 160.000,-Kč (cena v místě   a čase obvyklá). 

 
13. neschvaluje úplatný převod - nebytové jednotky č.2863/102 (garáže) o výměře 15,41 m2         

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném   
na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu                
na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 ve výši id.1541/294018 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. P. a B.M.. 

 
14. neschvaluje úplatný převod - nebytových jednotek č.2863/101-106 a č.2864/101-106 (garáže) 

v objektu bytový dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném   
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na pozemku p.č. 2790/3 (Kozlovská 39, 41) v k.ú. Přerov a příslušných spoluvlastnických 
podílů na společných částech budovy a pozemku p.č. 2790/3 z vlastnictví statutárního města 
Přerova do společného jmění manželů J. a G.S. 

 
 

1144/33/3/2010 Úplatný převod části pozemku p.č. 5733/2, zast. pl. a nádvoří, o výměře 
cca 2430 m², v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova – 
návrh na zrušení usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ruší své usnesení č. 908/28/3/2010 přijaté na  28. zasedání 
konaném dne 8.2.2010, kterým byl schválen úplatný převod části pozemku p.č. 5733/2, zast. pl.          
a nádvoří, o výměře cca 2430 m², v k.ú. Přerov, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti UNOWAX s.r.o., se sídlem Přerov VII – Čekyně, Zámecká 230/31, IČ 27848787. 
 

 

1145/33/3/2010 Úplatný převod nemovitých a movitých věcí z vlastnictví statutárního 
města Přerova - Lázně Bochoř 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - budovy č.p. 11, postavené na pozemku p.č. 51      

v k.ú. Bochoř a pozemku p.č. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 568 m2 v k.ú. Bochoř   
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví obce Bochoř, sídlem Náves 202/41,      
IČ: 00301051 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 2.150.000,- Kč (slovy: 
dvamilionyjednostopadesáttisíckorunčeských). 

 
2. schvaluje úplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č.1 umístěných v budově č.p. 11 

stojící na pozemku p.č. 51 v k.ú. Bochoř (Lázně Bochoř) sloužících jako vybavení Lázní 
Bochoř z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví obce Bochoř, sídlem Náves 
202/41, IČ: 00301051 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 25.045,- Kč (slovy: 
dvacetpěttisícačtyřicetpětkorunčeských). 

 
 

1146/33/3/2010 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 100 v k.ú. Penčice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 100 trvalý 
travní porost v k.ú. Penčice, dle geometrického plánu č. 180-115/2010 označené novým p.č. 100/2       
o výměře 209 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů 
H. a   J.J., za kupní cenu 20.900,- Kč, t.j. 100,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 
 

 

1147/33/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 13 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 629, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č.  3457 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 schvaluje úplatný převod 13 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3457 v k.ú. 
Přerov (Mervartova 7) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 629     
a pozemku p.č. 3457 o výměře 381 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
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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 jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 

 

1148/33/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 8 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2479, 2480, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5745/12 v k.ú. Přerov ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví nájemců, 
včetně spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 5745/12 v k.ú. Přerov 
ke 2 bytovým jednotkám, za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007       
v platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 8 bytových jednotek v objektu   
k bydlení č.p. 2479, 2480, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 
5745/12 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/13, 14) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu 
k bydlení č.p. 2479, 2480 a pozemku p.č. 5745/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m² 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 pozemku p.č. 5745/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m² v k.ú. Přerov, k bytové 
jednotce č. 2479/1 a bytové jednotce č. 2480/5, 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. 
 

 

1149/33/3/2010 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 13 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2489, 2490, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 5734/12 a p.č. 5734/13 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 schvaluje úplatný převod 13 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2489, 2490, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 
5734/12 a p.č. 5734/13 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/27, 26) a spoluvlastnických podílů                    
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2489, 2490,  a pozemcích p.č. 5734/12 o výměře 150 m², 
p.č. 5734/13 o výměře 163 m², vše 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 jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 

 

1150/33/3/2010 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 1060 v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1060  orná 
půda v k.ú. Žeravice, dle geometrického plánu č. 454-133/2010 pozemek označený novým p.č. 1060/2 
orná půda o výměře 640 m2 v k.ú. Žeravice ze společného jmění manželů Ing. O. a M.Ch.                   
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do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 192.000,- Kč, t.j. 300,- Kč/m2 - cena v místě a 
čase obvyklá. 
 

 

1151/33/3/2010 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - id. 1/2 spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 1327/1 ost. pl. 
v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod  id. 1/2 spoluvlastnického 
podílu pozemku p.č. 1327/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 1393m2  v k.ú. Henčlov,      
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                 
za dohodnutou kupní cenu  ve výši 121 300,- Kč, tj. 174,16 Kč/m2. 
 

 

1152/33/3/2010 Bezúplatný převod nemovitých věcí :                                                                                                          

1. z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 3445/2, p.č. 
4957/23, částí pozemků p.č. 3345/1, p.č. 3445/3, p.č. 3445/4, p.č. 4933, 
p.č. 4957/5, p.č. 4957/3, p.č. 5084, p.č. 5085, p.č. 6965/2, vše v k.ú. 
Přerov.                                                                                                                                                                                                                                                              
2. do majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 4957/1  
v k.ú.Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 3445/2, p.č. 4957/23, částí pozemků p.č. 3445/1, p.č. 3445/3, p.č. 3445/4, p.č. 
4933, p.č. 4957/5, p.č. 4957/2, p.č. 4957/3, p.č. 5084, p.č. 5085, p.č. 6965/2, dle GP č. 3856-
276/2007 označených jako pozemky p.č. 3445/2 ost. plocha o výměře 362 m2, p.č. 4933/11 
ost. plocha o výměře 65  m2, p.č.4957/23 ost.  plocha o výměře 846 m2, p.č.4957/28 ost. 
plocha o výměře 171 m2, p.č. 4957/39 ost.plocha o výměře 52 m2, p.č. 5084/13 ost. plocha       
o výměře 3.601 m2, p.č. 5084/24 ost.  plocha o výměře 20 m2, vše v k.ú. Přerov do majetku 
Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460. 

 
2. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí 

pozemku p.č. 4957/1, dle GP č. 3856-276/2007 označených jako pozemky p.č. 4957/29 ost. 
plocha o výměře 1 m2, p.č. 4957/36 ost. plocha o výměře 9  m2, oba v k.ú. Přerov z  majetku 
Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460. 

 
 

1153/33/3/2010 Směna  nemovitých věcí  v majetku  statutárního města Přerova –  
pozemku p.č. 549/1, p.č. 549/2, p.č. 549/3 za pozemek p.č. 655/3  vše       
v k.ú. Henčlov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu  p.č. 549/1 zastavěná plocha a nádvoří    
o výměře 100 m2, p.č. 549/2  zahrada  o výměře 1118 m2,  p.č. 549/3 ostatní plocha,  jiná plocha          
o výměře  273 m2   vše v k.ú. Henčlov ve vlastnictví statutárního města Přerova,  za pozemek p.č. 
655/3 orná  půda o výměře 4041 m2  v k.ú. Henčlov  ve  spoluvlastnictví paní I.D. ,( k id. ½ ) a  paní  
D.H.  (k id. ½ ) s doplatkem  rozdílu  cen ve prospěch paní I.D. a paní D.H. ve výši 160 500,- Kč. 
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1154/33/3/2010 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje 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 2 m2, 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 J.S.. 
Směna pozemků měla být  realizována s doplatkem rozdílu ceny směňovaných pozemků ve výši       
195 639,- Kč ve prospěch J.S. 
 

 

1155/33/3/2010 Zřízení předkupního práva na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o zřízení předkupního práva    
k částem pozemku p.č. 30/7 ost.pl. o celkové výměře 300 m2 v k.ú.Předmostí specifikovaným              
v příloze č. 1 mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemku p.č. 30/7 v k.ú.Předmostí)      
a panem JUDr. Ing. P.W. (jako předkupníkem). Předkupní právo bude sjednáno jako závazkové a na 
dobu neurčitou. 
 

 

1156/33/4/2010 Rozpočtové opatření č. 17 

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

 

1157/33/4/2010 Žádost o poskytnutí dotace - Gymnázium Jakuba Škody  

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

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, 
750 11  Přerov, IČ: 00842966,  na částečnou úhradu nákladů spojených s výměnným pobytem 
25 studentů a 2 pedagogů z holandského Cuijku. 

 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3319 1  Ostatní záležitosti kultury 3 004,8 * - 10,0 2 994,8 
3121 1  Gymnázia 26,0 + 10,0 36,0 
 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
ZÁVAZNÝ  UKAZATEL 
 
ORJ   rozpočet rozpočtové rozpočet 
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opatření po úpravě 

   Dotace, přímé podpory  
 a grantový program 

30 529,7 * + 10,0 30 539,7 

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 

 

1158/33/4/2010 Žádost o poskytnutí dotace - Střední škola zemědělská 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 43, 
IČ 63701171, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací XIV. ročníku jezdeckých 
závodů o "Cenu města Přerova", 

 
2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3319 1  Ostatní záležitosti kultury 3 034,8 - 30,0 3 004,8 
3419 1  Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 30,0 30,0 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory  
 a grantový program 

30 499,7 + 30,0 30 529,7 

 
 

1159/33/6/2010 Předání dokončené investiční akce „Dobudování sportovního areálu 
při ZŠ Želatovská, Přerov“ k hospodaření příspěvkové organizaci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k protokolu o předání       
a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov               
a subjektem Základní škola Přerov, Želatovská 8.  
Předmětem tohoto dodatku je předání dokončené investiční akce „Dobudování sportovního areálu     
při ZŠ Želatovská, Přerov“ v ceně 422 182,60 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. 
 

 

1160/33/6/2010 TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč 
subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na úhradu části 
nákladů spojených s účastí družstva mužů kuželkářského oddílu v poháru NBC konaném v termínu   
od 5. do 9. října 2010 ve Splitu. 
 

 

1161/33/6/2010 TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč 
subjektu TJ SPARTAK  PŘEROV,   IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na sportovní 
činnost florbalového oddílu FBC Spartak Přerov spočívající v představení florbalu v Přerově                
v průběhu měsíce září roku 2010. 
 

 

1162/33/6/2010 Fotbalový klub KOZLOVICE - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 124 000,- 
Kč subjektu Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152, se sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní 
činnost a provoz fotbalového hřiště na parcele p.č. 62/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova  v roce 2010. 
 

 

1163/33/6/2010 Informace k možnému přiřazení silnoproudých oborů k Soukromé 
střední odborné škole živnostenské Přerov, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí stanovisko Soukromé střední odborné 
školy živnostenské Přerov, s.r.o. k záměru přiřazení silnoproudých oborů k této škole k 01. 09. 2011. 
 

 

1164/33/8/2010 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty                  
a připomínkami vznesenými na 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

V Přerově dne 4. října 2010 

 
 
 
 
 
 
 

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                  Bc. Václav Zatloukal 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


