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USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. února 2011 

 

67/4/1/2011 Zahájení, schválení programu 4. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. února 2011, 
 
2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka a MUDr. Magdalenu Dostalovou za ověřovatele 4. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

68/4/2/2011 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova - kontrola plnění usnesení 
39/2/7/2010 

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

 

69/4/2/2011 Osadní výbory v místních částech - kontrola plnění usnesení 
58/2/11/2010 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  volí na základě §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů,  následující členy osadních výborů v místních částech: 
 
PŘEDMOSTÍ: Ing. Draška Jiří, Crhová Lada, Perutka Zdeněk, Doupalová Svatava, Ing. Kopec 

Radomír, Bc. Mahslonová Bronislava,.Ing. Kolařík Martin 
 
VINARY: Machura Vladimír, Kočí Dagmar, Christen Zdenek, Běhal Vladimír, Dočkalík Milan 
 
POPOVICE: Röss Vladimír, Pavlištík Vladimír ml., Horký Roman, Pospíšilík Radek, Ing. Tyksová 

Irena 
 
PENČICE: Štefanová Ludmila, Šváček Miloslav, Mgr. Petrželová Alena, Mgr. Jurdová Hana, 

Cikánková Jana 
 
LÝSKY: Hudeček Lukáš, Ing. Odstrčilová Martina, MUDr. Slováček Libor, Odstrčil Jiří, 

Mošťková Marcela 
 
KOZLOVICE:. Čechová Jolana, Vyplelová Alena, Prchal Jiří, Židlíková Lenka, Jemelka Martin 
 
HENČLOV: Laga Petr, Hánečka Martin, Říhošek Vít,Vohnický Aleš st.,Valachová Naděžda 
 
ČEKYNĚ: Gallová Veronika, Kosík Otto, Ing.Střelec Bohumír, Ing. Cita Miroslav, Kolský 

Miloslav 
 
DLUHONICE: Ing. Ježík Pavel, Mgr. Pfeilerová Jarmila, Dohnalová Lenka, Pavlík Milan,               

Ing. Hlávka Rostislav 
 
ÚJEZDEC: Lepič Radomil, Lecián Libor, Ing. Hoferek Zbyněk, Hanzlík Marek, Neděla Josef 
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ŽERAVICE: RNDr. Landsmannová Ludmila, Ščepitová Jana, Dostálová Jana, Černý Zdeněk, 
Chrudina  Jaroslav, 

 
2.  ukládá Radě města Přerova projednat v jednotlivých osadních výborech návrhy na jejich 

předsedy a nominace předložit k volbě na příští zasedání Zastupitelstva, 
 
3. ukládá Radě města Přerova  personálně zabezpečit volbu členů a předsedy osadního výboru    

v Lověšicích. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 18.4.2011 

 

70/4/2/2011 Informace o činnosti Rady města Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva 
města, informace z výborů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

71/4/3/2011 Záměr statutárního města Přerova- úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku  statutárního města Přerova - pozemků  p.č. st. 23/3, p.č.  
st. 23/6, p.č. 516/6, p.č. 516/7, p.č. 516/8, p.č. 516/9 vše v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný 
převod pozemku p.č.  st. 23/3 zastavěná plocha o výměře  380 m2 , p.č. st.  23/6 zastavěná plocha        
o výměře 120 m2, p.č. 516/6 ostatní plocha o výměře 117 m2, p.č. 516/7 ostatní plocha o výměře 22 
m2,  p.č. 516/8 ostatní plocha o výměře 32 m2  a   p.č. 516/9 ostatní plocha o výměře 2 m2  vše v k.ú. 
Předmostí z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

72/4/3/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do vlastnictví statutárního města  Přerova – 4 bytových  jednotek         
v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto,    
na pozemku p.č. 3082/3 v k.ú. Přerov (Bayerova 5) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo schválit záměr statutárního města Přerova – 
úplatný převod 4 bezbariérových bytových jednotek  (byt „A“, „B1“, „B2“, „B3“) situovaných v 1.NP 
včetně příslušenství v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 3082/3 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Bayerova 5) včetně jejich příslušných spoluvlastnických 
podílů na společných částech budovy a pozemku z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem 
Přerov I-Město, nám. T.G.M. 223/12, IČ 42866669 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

73/4/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky (garáže) č.2863/102 v objektu bytový 
dům č.p. 2863, 2864, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto,              
na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č.  1143/33/3/2010 bod 2 ze dne 4.10.2010, kterým schválilo 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, 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 
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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). 

 
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, 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 J.K. za kupní cenu ve výši 160.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.5.2011 

3. 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, 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 I.J. 

 

74/4/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2487/5 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 – 
uzavření dodatku na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny 

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. 2487/5 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 5177/166385   
za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 168.457,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěných 
pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17 vše v k.ú. Přerov ve výši 5177/166385 za cenu 
15.564,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 
120.108,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové 
lhůtě ve výši 304.129,- 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 nájemkyně, paní J.Z. z 
původního termínu do 16.7.2010 na nový termín do 18.11.2010. 

 

75/4/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 1507/1 v objektu k 
bydlení č.p. 1507, 1510, 1512, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město na pozemku p.č. 3346/9 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 se neusneslo neschválit změnu usnesení č. 24/2/4/2010, 
schválené na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 13.12.2010, kterým  
 
"schválilo úplatný převod 32 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1507, 1510, 1512, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 
31) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1507, 1510, 1512, a 
pozemku p.č. 3346/9, 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 
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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" 
 
a to tak, že neschvaluje snížení ceny jednotky č. 1507/1 o částku 180.959,- Kč, kdy se uvedená příloha 
v části týkající se převodu bytové jednotky č. 1507/1 nemění: 
 

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/ 

1507/1 4+1 R.J. 
R.J. 

7896/206480 316.982 Kč 
475.473 Kč 

17.747 Kč 7.510 Kč 342.239 Kč 
500.730 Kč 

 
 

76/4/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 11 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2143, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č.  1159 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 11 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2143, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1159        
v k.ú. Přerov (nám. Fr. Rasche 5) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2143 a pozemku p.č. 1159 o výměře 347 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 jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy. 

 

77/4/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 15 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2382, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č.  3671 včetně pozemku p.č. 3670 
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 15 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3671         
v k.ú. Přerov (Na Odpoledni 4) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2382 a pozemcích p.č. 3671 o výměře 417 m², zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 3670 o výměře 
429 m², zahrada, 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 jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 

 

78/4/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 12 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2545, 2546, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemku p.č.  5745/13 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 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 12 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2545, 2546, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 
5745/13 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/8, 9) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 2545, 2546 a pozemku p.č. 5745/13 o výměře 374 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 jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy. 

 

79/4/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města 
Přerova- pozemků pro stavbu cyklostezky  na ul. Želatovská v k.ú. 
Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje za podmínky finančního krytí v rozpočtu města  
 
1.   úplatný převod části   pozemku p.č.5215/31 o výměře cca 145 m2 a části pozemku p.č. 5215/28       
o výměře cca 232 m2 vše v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví  M.H., V.L., L.Z.,  každá k id. 1/3 
spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova, za  cenu v čase a místě obvyklou 
650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery). 
 
2. úplatný převod  pozemku p.č. 5207/46  ostatní plocha  o výměře cca 104 m2 v k.ú. Přerov,              
ze spoluvlastnictví M.K.  a  Z.K., každý  k  id. ½ spoluvlastnického podílu, do vlastnictví statutárního 
města Přerov za  cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana 
Jiřího Pazdery). 
 
3.  úplatný převod části pozemku p.č. 5215/35 v k.ú. Přerov   o výměře cca 355 m2  z  vlastnictví K.V.  
do vlastnictví statutárního města Přerova za  cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2  (dle 
znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery). 
 
4.   úplatný převod části pozemku p.č. 5215/10 orná půda  o výměře cca 87 m2 a části pozemku p.č. 
5215/29 orná půda  o výměře cca 240 m2 vše v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví M.K., J.K., J.Š., každy k 
id. 1/3 spoluvlastnického podílu  do vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu   v čase a místě 
obvyklou  650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku  č. 2/11 pana  Jiřího Pazdery) 
 
5.  úplatný převod části pozemku p.č. 5217 orná půda o výměře  cca 465 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
Š.W.,  do vlastnictví statutárního města Přerova ,   za cenu v čase a místě obvyklou  650,- Kč/m2 ( dle 
znaleckého posudku  č. 2/11 pana  Jiřího Pazdery) 
 
6. úplatný převod části  pozemku p.č. 5215/34 o výměře cca  313  m2  v k.ú. Přerov  z vlastnictví  J.Š.,  
do vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu v čase a místě obvyklou  650,- Kč/m2 ( dle 
znaleckého posudku  č. 2/11 pana  Jiřího Pazdery) 
 
7.  úplatný převod  části pozemku p.č.5215/8 o výměře 220 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví Z.S. do 
vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu v čase a místě obvyklou  650,- Kč/m2  ( dle znaleckého 
posudku  č. 2/11 pana  Jiřího Pazdery) 
 
Nejprve bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní 
smlouva bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení výzvy k uzavření kupní 
smlouvy budoucím prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení geometrického plánu       
na zaměření převáděných částí pozemků dotčených stavbou cyklostezky na ul. Želatovská. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.12.2012 
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80/4/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 5215/36  a pozemků  p.č. 5207/76, p.č. 
5207/86 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5215/36 o výměře  cca 173 m2 v k.ú. Přerov        

z podílového  spoluvlastnictví společnosti AGENTURA H+N,v.o.s.  se sídlem  Komunardů 
442/16, Praha 7, IČ: 41192826  a společnosti KAPPEL,a.s.,  se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 
4, Michle, IČ: 61860361, každý  spoluvlastníkem id.½ , do vlastnictví statutárního města 
Přerova  za cenu v čase a místě obvyklou  650,- Kč/m2  ( dle znaleckého posudku  č. 2/11 pana  
Jiřího Pazdery). 

 
Nejprve bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní 
smlouva bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení výzvy k uzavření kupní 
smlouvy budoucím prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení geometrického plánu na 
zaměření převáděné části pozemku dotčené stavbou cyklostezky na ul. Želatovská, za podmínky 
finančního krytí v rozpočtu města. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

2. neschvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 5207/76  ostatní plocha o výměře  1065 m2  a  
pozemku p.č. 5207/86 ostatní plocha o výměře 1 m2 , oba v  k.ú. Přerov  z podílového 
spoluvlastnictví společností AGENTURA H+N,v.o.s.,  se sídlem  Komunardů 442/16, Praha 
7, IČ:  41192826  a  KAPPEL,a.s.,  se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, Michle,                   
IČ: 61860361, každý vlastníkem  id.½ spoluvlastnického podílu, do vlastnictví statutárního 
města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

81/4/3/2011 Bezúplatný/úplatný převod  nemovitých věcí do majetku  statutárního 
města Přerova- pozemku p.č. 312/9,  p.č. 312/12, p.č. 411  v  k.ú. 
Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 411 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 

1368 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova  z vlastnictví  České republiky - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, IČ: 69797111                   
do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu   stanovenou  ČR-ÚZSVM ve výši 322 680,- 
Kč ( tj. 235,88 Kč/m2), za podmínky finančního krytí v rozpočtu města. 

2. schvaluje bezúplatný převod  pozemků p.č. 312/9 ostatní plocha, ostatní komunikace              
o výměře  1363 m2, p.č. 312/12 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 56 m2   v k.ú. 
Újezdec u Přerova  z vlastnictví  České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových , se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví 
statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.12.2011 
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82/4/3/2011 Poskytnutí peněžního daru ze strany statutárního města Přerova Ing. 
P.N.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Přerov jako dárcem a Ing. P.N. jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního 
daru ve výši 100.000,-Kč jako dodatečné náhrady za převod částí pozemků p.č. 241/2 a p.č. 241/3 v 
k.ú. Předmostí o celkové výměře 432 m2, které byly převedeny z vlastnictví Ing. P.N.do vlastnictví Čs. 
státu na základě kupní smlouvy ze dne 27.8.1984, aniž by za ně byla Ing. P.N.uhrazena kupní cena. 

 

83/4/3/2011 Poskytnutí dotace na provoz WC pro pana Šmiřáka Alana, 
provozovatele restaurace U radnice, se sídlem na náměstí 
T.G.Masaryka 16 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
20 000,- Kč na zabezpečení provozu  WC  restaurace U radnice v roce 2011 pro provozovatele 
restaurace U radnice, pana Šmiřáka Alana,  se sídlem restaurace nám. TGM 16,  Přerov. 

 

84/4/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – budovy č. p. 2881 příslušné k části obce Přerov I – Město 
(objekt bývalé rehabilitace), postavené na pozemku p. č. 2554/13 v k. ú. 
Přerov a pozemků p. č. 2554/13 a p. č. 2559/11, oba v k. ú. Přerov 
realizovaný kupní smlouvou ze dne 3.9.2010 – stanovení dalšího 
postupu z důvodu nezaplacení celé výše kupní ceny v termínu 
stanoveném kupní smlouvou 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 
3.9.2010 mezi statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a společností KARAT Software a.s.,    
IČ: 25352687, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, jako kupujícím, jejímž předmětem je úplatný převod 
nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerova - budovy č. p. 2881 příslušné k části obce Přerov 
I – Město (objekt bývalé rehabilitace), postavené na pozemku p. č. 2554/13 v k. ú. Přerov a pozemků 
p. č. 2554/13 a p. č. 2559/11, oba v k. ú. Přerov. Předmětem dodatku č. 1 bude ujednání o odložení 
splatnosti poslední splátky kupní ceny ve výši 2 mil. Kč z termínu nejpozději do 15.12.2010 na termín 
nejpozději do 30.4.2011. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 28.2.2011 

 

85/4/4/2011 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků 

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

 

86/4/4/2011 Rozpočtové opatření – investiční akce 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
a) schvaluje následující úpravy rozpočtu investičních akcí dle přílohy a tabulek č. 1-2. 
b) schvaluje rozpis investičních akcí dle tabulky č. 3. 
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87/4/4/2011 Rozpočtové opatření č. 2 

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

 

88/4/4/2011 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 celkové částky            

161 700,00 Kč, tj.  129 360,00 Kč za panem L.K. Pohledávka statutárního města Přerova na 
poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 64 680,00 Kč a pohledávka Domovní 
správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb spojených s užíváním 
bytu činí 64 680,00 Kč. Pohledávka se váže k dluhu a pozdním platbám z bytu č. 5 v domě 
č.p. 2482, ulice Purkyňova č.or.  10 v Přerově. 

 
2. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 4/5 z celkové částky             

24 360,00 Kč, tj. 19 488,00 Kč,  za panem P.M. a za panem P.M.Pohledávka statutárního 
města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného činí 9 744,00 Kč a 
pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za pozdní platby služeb 
spojených s užíváním bytu činí 9 744,00 Kč. Pohledávka se váže k dluhu a pozdním platbám z 
bytu č. 2 v domě č.p. 2515, ulice Jižní čtvrť III, č. or. 3  v Přerově. 

 

89/4/5/2011 Územní plán města Přerova - 1. změna 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 1039/30/5/2010 ze dne 14.6.2010 v bodech 1.a, 1.b a 1.d o pořízení 

dílčích změn Územního plánu města Přerova, podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu 
na usnesení. 

 
2. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, v platném znění, o pořízení 1. změny Územního plánu města Přerova, podle důvodové 
zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, spočívající v dílčích změnách: 

 
- odstranění nesrovnalostí vyplývající z digitalizace katastru nemovitostí a poukázání na nesoulad se 
skutečností ze strany veřejnosti či zjištěných při podrobném posuzování záměrů v území, opravení 
čitelnosti popisu funkčních ploch, doplnění návaznosti v zásobování pitnou vodou a odkanalizování 
obce Lhotka a změny na základě podrobnější dokumentace pro provedení stavby ´Propojení silnic 
II/150 a sil. II/434, 2. etapa, Přerov (Meopta)´, 
- změnu vymezení pozemku p.č. 801 v k.ú. Čekyně o výměře 856 m2 ve vlastnictví manželů G.          
z určení pro rodinnou rekreaci na plochu pro rodinné bydlení. 
 
3. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, v platném znění, o nepořízení změny Územního plánu města Přerova, podle důvodové 
zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, spočívající: 

 
- ve vymezení pozemku p.č. 973 v k.ú. Žeravice o výměře 6552 m2 ve vlastnictví žadatele pana J.J. ze 
zemědělské plochy na plochu pro rodinné bydlení, 
- v posunutí navržené trasy jihovýchodní tangenty východním směrem za účelem realizace 
dlouhodobě plánované výstavby komplexu rodinných domů v lokalitě na základě žádosti Ing. P.T. a 
pana M.F. 
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90/4/5/2011 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 paní J.K. na vybudování nové veřejné 
infrastruktury, prodloužení distribuční soustavy elektrické energie nízkého napětí pro novostavbu 
rodinného domu na pozemku p.č. 377 v k.ú. Penčičky. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 28.2.2011 

 

91/4/6/2011 Předání dokončených investičních akcí k hospodaření školským 
příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku           

do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a subjektem Mateřská škola 
Přerov, Optiky 14.  

 
Předmětem tohoto dodatku je předání dokončené investiční akce „Realizace úspor energie – MŠ 
Optiky, Přerov“ v ceně 1.767.636,76 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. Znění 
dodatku je přílohou důvodové zprávy. 
 
2. 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, Velká Dlážka 5. 

  
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace úspor 
energie – ZŠ Velká Dlážka, Přerov“ v ceně 16.887.120,98 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové 
organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku             

k hospodaření uzavřenému dne 14. 04. 2010 mezi Statutárním městem Přerov a subjektem 
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30.  

 
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace úspor 
energie – ZŠ Velká Dlážka, Přerov“ v ceně 2.302.789,22 Kč k  hospodaření jmenované příspěvkové 
organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 
4. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku            

do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a subjektem Základní škola 
Přerov, Trávník 27.  

 
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace úspor 
energie – ZŠ Trávník, Přerov“ v ceně 17.908.678,97 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové 
organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku           

do správy uzavřenému dne 04. 11. 2004 mezi Městem Přerov a subjektem Školní jídelna 
Přerov, Trávník 27.  
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Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace úspor 
energie – ZŠ Trávník, Přerov“ v ceně 2.213.432,23 Kč k hospodaření Zařízení školního stravování 
Přerov, Trávník 27. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 28.2.2011 

 

92/4/6/2011 Sportovní klub BADMINTON Přerov - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub BADMINTON P řerov,         
IČ: 62350391, se sídlem Přerov, Nerudova 20, na náklady spojené s pořádáním                      
51. Mistrovství České republiky dospělých v badmintonu v roce 2011, 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 8115 11 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech 

115 733,7 * + 100,0 115 833,7 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3419  
5222 

 

6 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením 

0,0 + 100,0 
+ 100,0 

100,0 

 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory  a grantový program 30 476,6 * + 100,0 30 576,6 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2011 

 

93/4/6/2011 Fotbalový klub KOZLOVICE - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE , IČ: 47999152,  
se sídlem Přerov - Kozlovice, na náklady spojené s odstraňováním povodňových škod            
na sportovištích užívaných fotbalovým klubem, které byly realizovány v roce 2010, 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 8115 11 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech 

115 833,7 * + 100,0 115 933,7 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3419  
5222 

 

6 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením 

100,0 * + 100,0 
+ 100,0 

200,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory  a grantový program 30 576,6 * + 100,0 30 676,6 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2011 

 

94/4/6/2011 Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně - účelová dotace 

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

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, 
IČ: 47998750, se sídlem Přerov - Čekyně, na opravu podlah a jeviště sokolovny v občanské 
vybavenosti č.p. 12 na parcele p.č. 33 v k.ú. Čekyně v roce 2011, 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 8115 11 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech 

115 933,7 + 1 000,0 116 933,7 
 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3419  
5222 

 

6 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením 

200,0 * + 1 000,0 
+ 1 000,0 

1 200,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 
 
 



 12

ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory  a grantový program 30 676,6 * + 1 000,0 31 676,6 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.8.2011 

 

95/4/6/2011 TK Precolor Plus Přerov o.s. - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč 
subjektu TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady 
spojené s organizací mezinárodního juniorského tenisového turnaje ITF kategorie 1 konaného             
v termínu od 15. do 23. ledna 2011 v Přerově. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: rok 2011 

 

96/4/6/2011 Tělocvičná jednota Sokol Henčlov - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč 
subjektu Tělocvičná jednota Sokol Henčlov, IČ: 71247602, se sídlem Přerov - Henčlov, Sokolů 50, 
na náklady spojené s vybudováním nové plynové kotelny a přemístěním a úpravou sociálního zařízení 
sokolovny č.p. 50 na parcele p.č. 179 v k.ú. Henčlov. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: rok 2011 

 

97/4/6/2011 Gymnastická hala v areálu Základní školy Přerov, U tenisu 4 - předání 
dokončené investiční akce k hospodaření a bezúplatný převod 
movitého majetku  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Přerov,      

U tenisu 4 ze dne 03.11.2009. 
 
Předmětem tohoto dodatku je rozšíření vymezení hlavního účelu organizace o provozování 
gymnastické haly pro veřejnost a činnosti s tím související. Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové 
zprávy. 
 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku           

do správy uzavřenému dne 01.03.2002 mezi Městem Přerov a subjektem Základní škola 
Přerov, U tenisu 4. 

 
Předmětem tohoto dodatku je předání dokončené investiční akce „Gymnastická hala v areálu ZŠ 
Přerov, U tenisu 4“ v ceně 7.536.202,50 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. Znění 
dodatku je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 
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3. schvaluje bezúplatný převod movitého majetku - vybavení gymnastické haly Základní školy 
Přerov, U tenisu 4, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy v celkové ceně 2.290.724,20 Kč,           
do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, U tenisu 4, IČ: 60782358. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 28.2.2011 

 

98/4/6/2011 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 – záměr účelové 
dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč 
subjektu Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, IČ: 00842966, se sídlem Přerov, 
Komenského 29, pro 17 studentů a 2 pedagogy školy na úhradu části nákladů spojených s účastí        
na výměnném pobytu v družebním městě Cuijk – Holandsko, který se uskuteční 19. – 25. 03. 2011. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: rok 2011 

 

99/4/6/2011 Přímá podpora pro rok 2011 – HC ZUBR Přerov s.r.o. – změna 
usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 35/2/6/2010 v bodě 9. z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 13. 12. 2010, kterým schválilo poskytnutí dotace ve výši 5 200 000,- Kč a 
uzavření smlouvy   o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC 
ZUBR PŘEROV, IČ: 70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 5, na sportovní činnost         
v roce 2011, 

 
2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR Přerov s.r.o., IČ: 28593006, se 
sídlem Přerov, Petřivalského 5, na sportovní činnost v oblasti ledního hokeje v roce 2011. 

 

100/4/7/2011 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - Armáda spásy v ČR,              
na provoz Azylového domu v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši    
1 000 000,- Kč mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a Armádou spásy v ČR, 
se sídlem Praha 5, Petržílkova 2563/23, IČ 4061341, na provoz Azylového domu pro matky s dětmi   
v Přerově, na rok 2011. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.8.2011 

 

101/4/8/2011 Návrh na název ulice v Přerově, Přerov III-Lov ěšice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenovat ulici v Přerově, část Přerov III – 
Lověšice, v katastrálním území Lověšice u Přerova názvem  Nivky. 

 



 14

102/4/8/2011 Změna zakladatelské listiny společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov I-
Město, Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu Zakladatelské listiny společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 
Přerov, tak, že se v odstavci Za čtvrté Zakladatelské listiny nahrazuje text „Společnost má jednoho 
jednatele.“ textem „Společnost má dva jednatele.“ a text „Jednatel jedná jménem společnosti 
samostatně.“ textem „Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně.“ V jiném se zakladatelská 
listina nemění. 

 

103/4/8/2011 Poskytnutí finančních příspěvků – „Vojenské sdružení 
rehabilitovaných AČR“, Konfederace politických vězňů České 
republiky, Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací – 
Pomocné technické prapory, Český svaz bojovníků za svobodu, o.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem „Vojenské sdružení rehabilitovaných 
AČR“, IČ: 49279319, se sídlem Praha 8, Křižíkova 20, na zajištění aktivit Územní rady 
Vojenského sdružení rehabilitovaných Přerov, včetně následující úpravy rozpočtu: 

 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409      Ostatní činnosti j. n. 
 (zastupitelstvo) 

122,0 - 5,0 117,0 

3319   
5222 

1  Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 5,0 
+ 5,0 

5,0 

 
2. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Konfederace politických vězňů 
České republiky, IČ: 00417581, se sídlem Praha 2, Škrétova 6, na zajištění aktivit 
Konfederace politických vězňů České republiky, Pobočka č. 51, Přerov, včetně následující 
úpravy rozpočtu: 

 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409      Ostatní činnosti j. n. 
 (zastupitelstvo) 

117,0 * - 5,0 112,0 

3319   
5222 

1  Ostatní záležitosti kultury 5,0 * + 5,0 
+ 5,0 

10,0 

 * počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu 
 
3. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Moravskoslezský svaz Vojenských 
táborů nucených prací – Pomocné technické prapory, IČ: 00546011, se sídlem Brno, 
Hybešova 71, na zajištění aktivit Územní organizace Svazu PTP ČR Přerov, včetně následující 
úpravy rozpočtu: 
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Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409      Ostatní činnosti j. n. 
 (zastupitelstvo) 

112,0 * - 5,0 107,0 

3319   
5222 

1  Ostatní záležitosti kultury 10,0 * + 5,0 
+ 5,0 

15,0 

 * počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu 
 
4. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz bojovníků za svobodu, 
o.s., IČ: 00442755, se sídlem Praha 2, Legerova 22, na zajištění aktivit Obvodního výboru 
Českého svazu bojovníků za svobodu Přerov, včetně následující úpravy rozpočtu: 

 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409      Ostatní činnosti j. n. 
 (zastupitelstvo) 

107,0 * - 5,0 102,0 

3319   
5222 

1  Ostatní záležitosti kultury 15,0 * + 5,0 
+ 5,0 

20,0 

 * počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu 
 

104/4/9/2011 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty a 
připomínkami vznesenými na 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 18.4.2011 

 
V Přerově dne 14. 2. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Jiří Lajtoch           Ing. Jaroslav Čermák 
primátor města Přerova       člen Rady města Přerova 

 


