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 USNESENÍ  ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 5. září 2011 

 

235/7/1/2011 Zahájení, schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova konaného dne 5. září 2011 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  program 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 5. září 2011 
 
2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku a Petra Lagu za ověřovatele 7. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova 
 

 

236/7/2/2011 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení RM č. 4017/95/3/2010 Stavební úpravy 

objektu na nám. T.G. Masaryka 8 v Přerově - schválení smlouvy o dílo na vypracování 
projektové dokumentace 

 
2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení RM č. 2050/51/6/2009 Nájem 

nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - nebytových prostor v objektu bydlení 
č.p. 882, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov 

 
3. ukládá Radě města Přerova prověřit plnění Smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem 

Statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova a nájemcem 
Motivační centrum dětí a mládeže se sídlem Přerov I - Město, Wilsonova 12, IČ: 64601455 
uzavřené dne 19. 1. 2009 z hlediska dodržení účelu nájmu (stanoveného v předmětné nájemní 
smlouvě) v návaznosti na platný interní předpis pro stanovení výše úhrady za užívání 
nebytových prostor ve vlastnictví města Přerova. 
Rada města bude o výsledku jednání s nájemcem informovat zastupitele a kontrolní výbor. 

 
4. bere na vědomí zápis o provedené kontrole hospodaření společnosti Přerovská rozvojová 

s.r.o. od jejího založení do 30. 6. 2011 
 

 

237/7/2/2011 Přehled účasti členů výborů Zastupitelstva města Přerova na jejich 
jednáních za období 1.1.2011 - 30.6.2011 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti členů výborů 
Zastupitelstva města Přerova na jejich jednáních v období 1.1.2011 - 30.6.2011. 
 

 

238/7/2/2011 Informace o činnosti Rady města Přerova od 6. zasedání Zastupitelstva 
města, informace z výborů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
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239/7/3/2011 Informace o pokutách ÚOHS - Dopravní stavby Přerov, Zimní stadion 
Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

(dále jen „úřad“) č.j.: ÚOHS-R46/2011/VZ-11319/2011/310/EKu ze dne 28. července 2011    
ve správním řízení o rozkladu podaném Statutárním městm Přerov dne 21. 2. 2001 proti 
rozhodnutí úřadu č.j. ÚOHS-S101/2010/VZ- 262/2011/540/PVé ze dne 7. 2. 2011 ve věci 
možného spáchání správního deliktu při zadávání veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy 
zimního stadionu“, kterým předseda úřadu změnil výši uložené pokuty z částky 90 000,- Kč   
na 10 000,- Kč. 

 
2. bere na vědomí iinformaci o Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

(dále jen „úřad“) č.j.: ÚOHS-R45/2011/VZ-11318/2011/310/EKu ze dne: 28. července 2011 
ve správním řízení o rozkladu podaném Statutárním městm Přerov dne 21. 2. 2011 proti 
rozhodnutí úřadu č.j. ÚOHS-S100/2010/VZ-486/2011/540/PVé ze dne 7. 2. 2011 ve věci 
možného spáchání správního deliktu při zadávání veřejné zakázky s názvem „Dopravní stavby 
– Přerov“, kterým předseda úřadu změnil výši uložené pokuty z částky 300 000,- Kč               
na 30 000,- Kč. 

 
 

240/7/3/2011 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 5455/6      
v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5455/6, ost. 
plocha, o výměře cca 1450 m2, v k.ú. Přerov. 
 

 

241/7/3/2011 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 4600/1, p.č. 
4600/2, p.č.4600/3, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4600/1, ostatní plocha,   
o výměře 187 m2, p.č. 4600/2, ostatní plocha, o výměře 95 m2, p.č.4600/3, ost. plocha, o výměře    
120 m2, vše v k.ú. Přerov. 
 

 

242/7/3/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č.  5176/42 a p.č. 
5176/43 vše v k.ú.  Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  pozemku   p.č. 5176/42,  orná půda,  
o výměře 1659 m2  a  p.č. 5179/43, orná půda, o výměře 673 m2 vše  v k.ú.  Přerov. 
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243/7/3/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku  p.č.  59/2  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. 59/2,  zastavěná 
plocha  a nádvoří, společný dvůr o výměře cca 12 m2  a části společné zdi stojící na pozemku p.č. 59/2 
a  p.č. 60/3  vše v  k.ú. Přerov. 
 

 

244/7/3/2011 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– vyjmutí 19 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2144, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1158          
v k.ú. Přerov ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,          
v platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr vyjmutí 19 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2144, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1158 v k.ú. Přerov 
(nám. Fr. Rasche 7) ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění                   
do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění, kdy 
zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek dosahuje výše 12,5 %. 
 

 

245/7/3/2011 Záměr nakládání s nemovitým majetkem Statutárního města Přerova 
– narovnání právních vztahů a vymezení objektu k bydlení č.p. 457, 
č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4, p.č. 3067/5 vše v k.ú. Přerov ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr:  
 
1.  Uplatnění vlastnického práva Statutárního města Přerova podle ust. § 3 odst. 1 zákona             

č. 172/1991 Sb., v platném znění k nemovitosti dosud vedené na listu vlastnickém č. 4684 pro 
katastrální území Přerov a obec Přerov, na němž je dosud veden samostatný zápis budovy část 
obce Přerov I-Město č.p. 1094, způsob využití bytový dům, na pozemku číslo parcelní 3067/5, 
LV č. 10001, když v části A – LV je zapsáno vlastnické právo k budově ve prospěch mimo 
jiné České republiky, právo hospodaření s majetkem státu – Bytový podnik města Přerova, 
Blahoslavova 1499/7, Přerov s podílem pět tisíc šest set devadesát tři/deset tisíc (5693/10000).  

 
2.  Uzavření dohody mezi Statutárním městem Přerovem a Stavebním bytovým družstvem Přerov 

o určení výše svých spoluvlastnických podílů k budově č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, část 
obce Přerov I-Město, způsob využití bytový dům na pozemcích parcela č. 3067/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, parcela č. 3067/4 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV        
č. 7518, parcela č. 3067/5 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV č. 4684,         
v katastrálním území Přerov, obec Přerov, okres Přerov, která  bude vyjadřovat jejich 
spoluvlastnický vztah k částem budovy, které se za podmínek stanovených dle zákona             
č. 72/1994 Sb., v platném znění a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami               
ve smyslu ust. § 2 odst. h) tohoto zákona a společnými částmi domu ve smyslu ust. § 2 písm. 
g) tohoto zákona s výjimkou bytových jednotek č. 1094/7, č. 1094/8, č. 1094/9, č. 1094/3         
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a č. 1094/6, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, a včetně jejich příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy takto:  

 a)    Statutární město Přerov spoluvlastnický podíl ve výši 106247/175452  
b)    Stavební bytové družstvo Přerov spoluvlastnický podíl ve výši 69205/175452. 
 

 

246/7/3/2011 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, o výměře cca 15 m2, v k.ú.Přerov, 
do majetku vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na společných částech 
domu č.p. 430,  příslušného k části obce Přerov I - Město stojícího na pozemku p.č. 4394/49                 
a pozemku p.č. 4394/49, v k.ú. Přerov, a to následovně: 
 
 
Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 
  
 430/1           byt                         6047/227377 
              
430/2            byt                         3554/227377 
 
430/3            byt                         5207/227377 
 
430/4            byt                         6913/227377 
 
430/5            byt                         5180/227377 
 
430/6            byt                         6901/227377 
 
430/7            byt                         6043/227377 
 
430/8            byt                         3573/227377 
 
430/9            byt                         5207/227377 
 
430/10          byt                         6947/227377 
 
430/11          byt                         6927/227377 
 
430/12          byt                         6043/227377 
 
430/13          byt                         3541/227377 
 
430/14          byt                         5177/227377 
 
430/15          byt                         6949/227377 
 
430/16          byt                         6907/227377 
 
430/17          byt                         6021/227377 
 
430/18          byt                         3546/227377 
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430/19          byt                         5200/227377 
 
430/20          byt                         6937/227377 
 
430/21          byt                         6928/227377 
 
430/22          byt                         5979/227377 
 
430/23          byt                         3600/227377 
 
430/24          byt                         5174/227377 
 
430/25          byt                         6936/227377 
 
430/26          byt                         6957/227377 
 
430/27          byt                         6045/227377 
 
430/28          byt                         3563/227377 
 
430/29          byt                         5230/227377 
 
430/30          byt                         6915/227377 
 
430/31          byt                         6928/227377 
 
430/32          byt                         6040/227377 
 
430/33          byt                         3562/227377 
 
430/34          byt                         5202/227377 
 
430/35          byt                         6916/227377 
 
430/36          byt                         6927/227377 
 
430/37          byt                         5971/227377 
 
430/38          byt                         3548/227377 
 
430/39          byt                         5208/227377 
 
430/40          byt                         6928/227377 
 
 
       Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena  po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení potvrzeného geometrického 
plánu příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.10.2011 
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247/7/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č.  3123/2, p.č. 3123/3, p.č. 3123/4, p.č. 3123/5, p.č. 
3123/26, p.č. 3123/27, p.č. 3123/28, p.č. 3123/29, p.č. 3123/46 a p.č. 
3123/47 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 
 
1. úplatný převod pozemku p.č. 3123/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2  v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví  Mgr.  E.P., za cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou ve znaleckém posudku č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí     
29 400,- Kč ( tj. 1400,- Kč/m2). 

 
2. úplatný převod pozemku p.č. 3123/3, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 19 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví  J.D., za cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou  ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí    
26 600,- Kč ( tj. 1400,- Kč/m2). 

 
3. úplatný převod pozemku p.č. 3123/4, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 19 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví  J.Š.,  za cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí    
26 600,- Kč ( tj. 1400,- Kč/m2). 

 
4. úplatný převod pozemku p.č. 3123/5, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 19 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví M.G., za cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou   ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí 
26 600,- Kč ( tj. 1400,- Kč/m2). 

 
5. úplatný převod pozemku p.č. 3123/26, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v  k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví J.P. za cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou  ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí   
26 600,- Kč ( tj. 1400,- Kč/m2). 

 
6. úplatný převod pozemku p.č. 3123/27, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v  k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví A.K. za cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou            ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která 
činí 26 600,- Kč ( tj. 1400,- Kč/m2). 

 
7. úplatný převod pozemku p.č. 3123/28, zastavěná plocha a  nádvoří, o výměře 19 m2 v  k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví J.P. za cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí 26 
600,- Kč ( tj. 1400,- Kč/m2). 

 
8. úplatný převod pozemku p.č. 3123/29, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2 v  k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví  V.M. za cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou  ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí 29 
400,- Kč ( tj. 1400,- Kč/m2). 

 
 
9. úplatný převod pozemku p.č. 3123/46, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m2 v  k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví  F.K. za cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou  ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, která činí 4 
200,- Kč ( tj. 1400,- Kč/m2). 
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10. úplatný převod pozemku p.č. 3123/47, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2 v  k.ú. 
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví manželů L.  a  A.D.  za cenu v 
čase a místě obvyklou  stanovenou ve znaleckém posudku  č. 119-2011 znalce Jiřího Pazdery, 
která činí  1 400,- Kč ( tj. 1400,- Kč/m2). 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

248/7/3/2011 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. st. 341/2 v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. st. 341/2, zast.pl. 
a nádvoří, o výměře 11 m2 v k.ú. Předmostí do podílového spoluvlastnictví paní S.Z.   k id 1/2, pana 
Ing. L.Z.   k id 1/4 a paní M.P. - k id 1/4 za kupní cenu ve výši 9.200,- Kč t.j. 836,36 Kč/m2 - cena v 
místě a čase obvyklá. 
 

 

249/7/3/2011 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 
- oplocení "Cyklostezky - Žebračka" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitosti - oplocení 
vybudovaného na pozemku p.č. 6752/1 v k.ú. Přerov v souladu s územním souhlasem č. 22/2011, č.j.: 
MMPr/022681/2011/ML ze dne 10. února 2011 „oplocení části pozemku p.č. 6752/1 a 6752/32            
v Přerově u areálu EMOS spol. s r.o. na Lipnické ulici v Přerově“ z vlastnictví statutárního města 
Přerova za kupní cenu ve výši 88.000, - Kč vč. DPH do vlastnictví společnosti EMOS spol. s r.o. 
 

 

250/7/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 23 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 
p.č. 5745/15 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 23 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném        
na pozemku p.č. 5745/15 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/10, 11, 12) a spoluvlastnických podílů              
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p.  2544 a pozemku p.č. 5745/15          
o výměře 561 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. 
 

 

251/7/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona              
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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 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, č.p. 1510, č.p. 1512, 
příslušném pro část 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, 
č.p. 1510, č.p. 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 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 uvedené usnesení a příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 1510/2     
a bytové jednotky č. 1512/1, kdy se původní znění textu usnesení: 
 
„schvaluje úplatný převod 32 bytových jednotek …“ 
 
a 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/ 

1510/2 3+1 volný byt 6791/206480     
1512/1 4+1 S.V. 

S.I. 
7898/206480 316.027 Kč 

474.041 Kč 
17.751 Kč 7.512 Kč 341.290 Kč 

499.304 Kč 
 
nahrazuje novým zněním textu: 
 
„schvaluje úplatný převod 33 bytových jednotek ….“ 
 
a novým zněním 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/ 

1510/2 3+1 S.K. 6791/206480 273.162 Kč 
409.743 Kč 

15.263 Kč 6.459 Kč 294.884 Kč 
431.465 Kč 

1512/1 4+1 B.A. 7898/206480 316.027 Kč 
474.041 Kč 

17.751 Kč 7.512 Kč 341.290 Kč 
499.304 Kč 

 
V částech netýkajících se schváleného počtu převáděných bytových jednotek, bytové jednotky č. 
1510/2 a bytové jednotky č. 1512/1 se výše vedené usnesení včetně přílohy nemění. 
 

 

252/7/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
bytové jednotky č. 2552/1 v objektu k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 
2552, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
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pozemcích p.č. 5739/1, p.č. 5738/2, p.č. 5738/3 vše v k.ú. Přerov ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví nájemce 
za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o odstoupení Statutárního 
města Přerova od uzavřené smlouvy o úplatném převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2552/1             
v objektu k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemcích p.č. 5739/1, p.č. 5738/2, p.č. 5738/3 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/16, 15, 
14), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 
2552 a pozemků p.č. 5739/1, p.č. 5738/2, p.č. 5738/3 vše v k.ú. Přerov ve výši 743/17144, která byla 
uzavřena dne 30.6.2011 s nájemkyní bytové jednotky paní Mgr. J.Š.  v Přerově, na základě žádosti 
nabyvatelky, za podmínky uhrazení nákladů Statutárního města Přerova na zajištění převodu uvedené 
bytové jednotky ve výši 4.800,- Kč včetně DPH, přičemž uhrazená celková kupní cena ve výši 
337.360,- Kč bude vrácena po uzavření dohody o odstoupení  a uhrazení nákladů Statutárního města 
Přerova. 
 

 

253/7/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
bytové jednotky č. 37/1 v objektu k bydlení č.p. 36, č.p. 37, příslušném 
pro část obce Přerov II – Předmostí na pozemku p.č. st. 722 v k.ú. 
Předmostí 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 bytové jednotky č. 37/1             
v objektu k bydlení č.p. 36, č.p. 37, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném         
na pozemku p.č. st. 722 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 14, 16) a spoluvlastnických podílů                  
na společných částech objektu k bydlení č.p. 36, č.p. 37 a pozemku p.č. st. 722 zastavěná plocha          
a nádvoří v k.ú. Předmostí, ve výši 7927/281170 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 níže uvedené tabulce. 
 
 

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

Cena pozemku 
ve výši 30% 

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

37/1 4+1 S.P. 7927/281170 315.876 Kč 
473.814 Kč 

2.962 Kč 318.838 Kč 
476.776 Kč 

 
 

254/7/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
doprodej bytové jednotky č. 2004/4 v objektu k bydlení č.p. 2004, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3467 v k.ú. 
Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky         
č. 2004/4 v objektu k bydlení č.p. 2004, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
3467 v k.ú. Přerov (nábř. Dr. E. Beneše 13) včetně příslušného spoluvlastnického podílu                     
na společných částech objektu bydlení za cenu 881.521,- Kč a spoluvlastnického podílu                      
na zastavěném pozemku p.č. 3467 v k.ú. Přerov  ve výši 1097/8692 za cenu 15.926,- Kč, t.j. převod 
uvedených nemovitostí za celkovou cenu 897.447,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města 
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Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, 
do vlastnictví stávajících nájemců, manželů J.  a  P.O., přičemž převod bude realizován v termínu do 
31.12.2011. 
 

 

255/7/3/2011 Převod  nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 5466/234  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 637/21/4/2009 Zastupitelstva 
města Přerova ze dne 20.4.2009, a to tak že stávající text: 
 
"bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 5486 ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl              
o výměře cca 1000 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví Pozemkového fondu ČR se sídlem Praha 3, 
Husineckého 11a, do vlastnictví Statutárního města Přerova." 
 
se nahrazuje textem: 
 
"bezúplatné nabytí pozemku p.č. 5466/234, orná půda, o výměře 729 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví 
ČR, správu nemovitostí ve vlastnictví státu  vykonává Pozemkový fond ČR se sídlem Praha 3, 
Husineckého 11a, IČ: 45797072 do vlastnictví Statutárního města Přerova." 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

256/7/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č.  529/5, zast. plocha  a  nádvoří, a  pozemku p.č. 
529/7 zast.pl. a nádvoří, oba v  k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  úplatný převod  pozemku p.č. 529/5, zastavěná plocha a  nádvoří,  o výměře 39 m2 

v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví Š.Ch.  k id. ¼ spoluvlastnického podílu, M.P. k id ¼ 
spoluvlastnického podílu, A.V. k  id ¼ spoluvlastnického podílu, M.V. k id ¼ 
spoluvlastnického podílu,  do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu v  čase a místě 
obvyklou  ve výši   30 000,- Kč (tj. 769,23 Kč/m2), za podmínky zajištění finančních 
prostředků. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 529/7, zastavěná 
plocha a nádvoří,  o výměře 48 m2 v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví Š.Ch. k id. ¼ 
spoluvlastnického podílu, M.P. k id ¼ spoluvlastnického podílu, A.V. k  id ¼ 
spoluvlastnického podílu, M.V.  k id ¼ spoluvlastnického podílu,  do vlastnictví statutárního 
města Přerova. 

 
 

257/7/3/2011 Dispozice s nemovitým majetkem ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova – uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 2506, 
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č.p. 2507, č.p. 2508 příslušném k části obce Přerov I – Město,                
na pozemcích p.č. 5745/8. p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výstavbě v objektu              
k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném          
na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17),        
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, se spoluvlastníky Ing. V.  a  M.U., kterou budou 
upraveny spoluvlastnické podíly spojené s vlastnictvím jednotek v objektu k bydlení, kdy u nebytové 
jednotky č. 2507/101 (Objektová předávací stanice) bude změněna výměra dle současné skutečně 
užívané plochy a nebytová jednotka č. 2508/102 (bývalý úkryt CO), bude zrušena a tyto prostory 
budou převedeny  do společných částí uvedeného objektu k bydlení jako sklepní prostory. 
 

 

258/7/4/2011 Odklad splátek půjčky z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce        
z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 16/10 ze dne 22. 9. 2010 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi R.  a  A.N., jako dlužníky, jehož předmětem 
bude odklad tří měsíčních splátek za kalendářní měsíce červenec, srpen a září r. 2011, se zachováním 
doby splatnosti celkové dlužné částky, a to změnou znění čl. III odst. 1 této smlouvy tak, že jeho 
stávající text: 
 
 „Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy  k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000040 a to tak, aby částku 570 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili 
nejpozději do 15. 5. 2016. Za tímto účelem odbor ekonomiky vyhotoví dlužníkům splátkový kalendář, 
včetně případných úprav tohoto kalendáře v souvislosti s povolením odkladu splátek půjčky nebo 
nedočerpáním půjčky ve výši více jak 5 % poskytnuté částky za podmínek uvedených v následujících 
ustanoveních tohoto článku smlouvy o půjčce, přičemž maximální možný termín úhrady celé půjčky 
dle předchozí věty musí být zachován. Splátkový kalendář, který je nedílnou součástí smlouvy             
o půjčce,  zahrnuje i úroky dle odst. 2 tohoto článku.  
Dlužníci berou na vědomí, že v případě žádosti o splátkový kalendář s lhůtou splatnosti delší než 18 
měsíců, podléhá tento právní úkon rozhodnutí zastupitelstva města.“ 
 
 se nahrazuje textem: 
 
„Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy  k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000040 a to tak, aby částku 570 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili 
nejpozději do 15. 5. 2016. Za tímto účelem odbor ekonomiky vyhotoví dlužníkům splátkový kalendář, 
včetně případných úprav tohoto kalendáře v souvislosti s povolením odkladu splátek půjčky nebo 
nedočerpáním půjčky ve výši více jak 5 % poskytnuté částky za podmínek uvedených v následujících 
ustanoveních tohoto článku smlouvy o půjčce, přičemž maximální možný termín úhrady celé půjčky 
dle předchozí věty musí být zachován. Splátkový kalendář, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke 
smlouvě o  půjčce,  zahrnuje i úroky dle odst. 2 tohoto článku.  
Dlužníci berou na vědomí, že v případě žádosti o splátkový kalendář s lhůtou splatnosti delší než 18 
měsíců, podléhá tento právní úkon rozhodnutí zastupitelstva města.“ 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. Znění nového splátkového kalendáře je přílohou této 
předlohy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 
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259/7/4/2011 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., za rok 2010. 
 

 

260/7/4/2011 Restrukturalizace příspěvkové organizace Domovní správa města 
Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zřídit organizační složku územního 
samosprávného celku Správa bytového a nebytového fondu města Přerova. 
 

 

261/7/4/2011 Rozpočtová opatření – převody finančních prostředků v souvislosti se 
změnou organizační struktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 

 

262/7/4/2011 Rozpočtové opatření č. 11 

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

 

263/7/4/2011 Rozpočtové opatření č. 11 – dodatek 

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

 

264/7/4/2011 Záměr přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr přijetí úvěru ve výši do  100 mil. Kč se splatností do roku 2014                     

na financování projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova", 

 
2. pověřuje Radu města Přerova zadáním veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na poskytovatele úvěru ve výši do 100 mil. Kč     
se splatností do konce roku 2014 na financování projektu "Zajištění přenosu dat a informací     
v územní samosprávě města Přerova". 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

265/7/4/2011 Komentář ke zprávě auditora včetně vyjádření 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí Komentář ke zprávě auditora včetně 
vyjádření jednotlivých odborů. 
 

 

266/7/4/2011 Žádost o poskytnutí příspěvku na uspořádání závodu Velká cena 
města Přerova - ZÁMĚR 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 20.000,-- Kč 
Střední škole zemědělské, IČ: 63701171, se sídlem Přerov, Osmek 47, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s pořádáním závodu Velká cena města Přerova, která se uskuteční v rámci závodů                
v parkurovém skákání třetí sobotu v měsíci září 2011. 
 

 

267/7/4/2011 Žádost o finanční spoluúčast na akcích - oslavy 20 let Primáš a Hity 
módy 2012 - záměr 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  se neusneslo ve věci záměru na poskytnutí dotace cimbálové muzice Primáš, Jaromír Odstrčil, 

Blahoslavova 1, 750 00 Přerov, IČ: 26598019, na částečnou úhradu nákladů spojených             
s oslavami 20 let trvání kapely, 

 
2.  neschvaluje záměr na poskytnutí dotace subjektu Věra Lakomá,  Agentura HIT, Seifertova 

12, 750 02 Přerov, IČ: 65144465, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací kulturně 
společenské akce Hity módy 2012. 

 
 

268/7/5/2011 Územní plán města Přerova – schválení Zadání změny č. 1 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje, podle ustanovení § 47 odst. 5 zákona                
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Zadání změny č. 1 
Územního plánu města Přerova v souladu s důvodovou zprávou a přílohou tohoto návrhu usnesení. 
 

 

269/7/5/2011 Územní plán města Přerova – J.G., žádost o změny 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje podle ustanovení § 55 odst. 2 zákona             
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, pořízení změny Územního 
plánu města Přerova na žádost pana J.G.  podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu  na usnesení. 
 
 

 

270/7/5/2011 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši maximálně 47 589,- Kč manželům M. a  V.C.  na vybudování 
domovní čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č.201 v k.ú. Čekyně pro novostavbu rodinného 
domu v ulici Selská. 

Odpovídá: Rada města Přerova 
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Termín: 7.10.2011 

 

 

271/7/5/2011 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši maximálně 29 992,- Kč manželům Ing. V. a R.M. na 
vybudování domovní čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 376/1 v k.ú. Penčičky pro 
novostavbu rodinného domu v ulici Dražka. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

 

 

272/7/5/2011 Záměr na vyhlášení ideové architektonicko-urbanistické soutěže na 
nalezení budoucí podoby rozvoje území kolem tzv."průpichu" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo ve věci schválení doporučení Rady města 
Přerova nevyhlašovat architektonickou veřejnou anonymní ideovou soutěž na nalezení budoucí 
podoby rozvoje kolem území tzv."průpichu" a další postup řešení problematiky lokality dle důvodové 
zprávy. 
 

 

273/7/6/2011 Mateřské centrum Sluníčko - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč 
subjektu Mateřské centrum Sluníčko, IČ 66743516, se sídlem Přerov, Sokolská 26,  na zakoupení 
motorové sekačky na trávu v roce 2011. 
 

 

274/7/6/2011 Tělocvičná jednota Sokol Přerov - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení ve věci neschválení záměru poskytnutí 
dotace ve výši 360 000,- Kč subjektu Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem 
Přerov, Brabansko 2, na opravu izolace stropu a vzduchotechniky hlavního sálu sokolovny v občanské 
vybavenosti č.p. 566 na parcele p.č. 4338 v k.ú. Přerov v roce 2011. 

 

275/7/6/2011 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 PŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28,           
na náklady spojené s účastí jezdců klubu Adama a Pavla Procházkových na dvoudílném Mistrovství 
světa 2011 v biketrialu konaném 24. 07. 2011 v České republice a 31. 07. 2011 ve Španělsku. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: rok 2011 
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276/7/6/2011 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – 
projekt „Mate řídouška bez bariér“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje financování realizace projektu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 

škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, Přerov II – 
Předmostí, Pod skalkou 11, s názvem „Mateřídouška bez bariér“ z rozpočtu statutárního města 
Přerova v roce 2011 do výše 284 000,- Kč 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

2. schvaluje v případě, že příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov – 
Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod 
skalkou 11, obdrží v rámci finanční podpory projektu „Mateřídouška bez bariér“ z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast 
podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, závěrečnou platbu (tzv. zádržné), vrátí finanční prostředky ve výši závěrečné 
platby (tzv. zádržného) statutárnímu městu Přerovu nejpozději do 31. 12. 2012 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2012 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409  
 

5901 

219 Ostatní činnosti j. n. 
(rezerva) 

Nespecifikované rezervy 

9 266,1 * - 284,0 
 

- 284,0 

8 982,1 

3113  
5331 

610 Základní školy 
Neinvestiční příspěvky  zřízeným 

příspěvkovým  organizacím 

15 508,5 * + 284,0 
+ 284,0 

 

15 792,5 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6/610 Základní školy – příspěvky na provoz včetně 
dalších výdajů příspěvkovým organizacím 
zřízeným městem Přerov 

32 986,8 * + 284,0 33 270,8 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

 

277/7/6/2011 Tělocvičná jednota Sokol Henčlov - účelová dotace 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem 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 v roce 2010 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3613 3112 530 Příjmy z prodeje ostatních 
 nemovitostí a jejich částí 

1 495,0 + 70,0 1 565,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3419  
5222 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením 

1 000,0 + 70,0 
+ 70,0 

1 070,0 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 31 653,6 * + 70,0 31 723,6 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

 

 

278/7/7/2011 Záměr poskytnutí účelové dotace Domov pro seniory Tovačov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr poskytnutí účelové dotace na rok 2011 
ve výši 208 956,- Kč  subjektu Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872,    
se sídlem Nádražní 94, Tovačov. 
 

 

279/7/7/2011 Poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na nájemné prostor včetně 
nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu Sdružení Linka 
bezpečí na adrese Ústavní 91/95, Bohnice, Praha 8 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení Linka bezpečí, IČ 61383198, se sídlem 
Praha 8 - Bohnice, Ústavní 91/95, na nájemné prostor včetně nákladů spojených s užíváním 
předmětu nájmu v roce 2011. 
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2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele : 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

4357  
 
5192 

620 Domovy (neinvestiční 
transfery obcím) 
Poskytnuté neinvestiční 
příspěvky a náhrady 

30,0 - 5,0 
 

- 5,0 

25,0 

4379  
 
5222 

620 Ostatní služby a činnosti v 
oblasti sociální prevence 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 
 

0,0 + 5,0 
 

+ 5,0 

5,0 

 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL : 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 31 648,6 + 5,0 31653,6 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.10.2011 

 

 

280/7/8/2011 Návrh na název ulic v Přerově, Přerov IV-Kozlovice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenovat ulice v Přerově, část Přerov IV – 
Kozlovice, v katastrálním území Kozlovice u Přerova takto: 
ulice p. č. 213 názvem Lány,  
ulice p. č. 723/8 názvem Květná. 
 

 

281/7/8/2011 Finanční dotace pro Římskokatolickou farnost Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí finanční dotace 
Římskokatolické farnosti Přerov, IČ 451 80 199, ve výši 100 000,-- Kč na opravu střechy fary, dům    
č. p. 116, k. ú. Přerov. 
 

 

282/7/8/2011 Cena města Přerova 2011 

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

 

283/7/9/2011 Náměty, dotazy a připomínky 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty                   
a připomínkami vznesenými na 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.10.2011 

 

 

V Přerově dne 5. září 2011 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                     Čestmír Hlavinka 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


