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USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. 6. 2011 

 

165/6/1/2011 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města 
Přerova Ing. Michala Špalka v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

166/6/1/2011 Zahájení, schválení programu 6. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje upravený program 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne             

20. června 2011, 
 
2. schvaluje pana Michala Záchu, DiS. a pana Ladislava Mlčáka za ověřovatele 6. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

167/6/1/2011 Volba člena Rady města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí veřejným hlasováním Ing. Michala Špalka členem 
Rady města Přerova. 

 

168/6/1/2011 Volba náměstka primátora města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí veřejným hlasováním pana Michala Záchu, DiS. 
náměstkem primátora města Přerova. 

 

169/6/2/2011 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 39/2/7/2010 
V Přerově OTEVŘENO 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace o plnění usnesení Zastupitelstva města Přerova 39/2/7/2010, 
 
2. ukládá Radě města Přerova zabezpečit nejpozději do 30.9.2011 zveřejňování informací           

o zadávání, průběhu a výsledku veřejných zakázek. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

 

170/6/2/2011 Zpráva o provedených kontrolách usnesení Rady města Přerova        
za 2. pololetí roku 2010 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zápisy o provedených kontrolách 
usnesení Rady města Přerova č. 3962/94/3/2010 a č. 4103/96/3/2010. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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171/6/2/2011 Změna v personálním obsazení Kontrolního výboru. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí vzdání se funkce členky Kontrolního výboru Ing. Vladimíry Rybkové, a to     

s účinností k 16.5.2011, 
 
2. jmenuje do funkce člena Kontrolního výboru pana Ivo Lausche, a to s účinností od 1.7.2011. 

 

172/6/2/2011 Informace o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva 
města 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

173/6/3/2011 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemků p.č. 
1019/15, p.č. 1019/16 a částí pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov              
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého 
kraje  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – 
bezúplatný převod pozemků p.č. 1019/15 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 111 m2, p.č. 
1019/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 251 m2 a částí pozemku p.č. 1019/1, 
označených v geometrickém plánu č. 5261-74/2010 ze dne 22.11.2010 jako pozemky p.č. 1019/17 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 174 m2, p.č. 1019/20 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 2949 m2 a p.č. 1019/21 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře        
166 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

174/6/3/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 408 v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod pozemku p.č. 408 orná půda v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

175/6/3/2011 Bezúplatný převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – jiné stavby bez čp/če na pozemku p.č. St.209/2 v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Přerov jako dárcem a D.M. jako obdarovanou, jejímž předmětem bude jiná stavba bez čp/če 
na pozemku p.č. St.209/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. Součástí darovací smlouvy bude 
závazek dárce uhradit za obdarovaného daň darovací. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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176/6/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města 
Přerova  - pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný  převod nemovitých věcí  - pozemku 
p.č. 3675  zahrada o  výměře 102 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova                 
do  spoluvlastnictví  pana D.G. a paní  Ing. I.K., Ph.D.   (každý k id. 1/2 ) za cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou ve znaleckém posudku č. 1852/10/11 znalce JUDr. Vratislava Dočkalíka,  která 
činí 8 920,- Kč, tj. 87,45 Kč/m2. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

 

177/6/3/2011 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 
412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto 
pozemcích postaveny  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu části usnesení č. 424/17/3/2008            
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8.9.2008, kterým Zastupitelstvo města 
Přerova schválilo úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 
410/5, p.č. 410/6, p.č. 412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto 
pozemcích postaveny, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů, tak, že se text:  
 
„pozemek p.č. 410/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku  
p.č. 410/2, vše v k.ú. Přerov – Z.R. za kupní cenu ve výši 45.960,-Kč“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„pozemek p.č. 410/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku 
p.č. 410/2, vše v k.ú. Přerov – J.R. za kupní cenu ve výši 45.960,-Kč“. 

 

178/6/3/2011 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 – uzavření dodatku č. 2  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě ze dne 
3.9.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.3.2011 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. 2 bude vypuštění odst. 2 čl. III kupní smlouvy obsahující ujednání o veřejné podpoře de 
minimis následujícího znění: 
"Rozdíl mezi cenou v místě a čase obvyklou ve výši 10.000.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 
170/09 ze dne 21.8.2009 vyhotoveného znalcem Jiřím Pazderou (kancelář Wilsonova 18, 750 02 
Přerov) a kupní cenou podle čl. III. odst. 1 této smlouvy ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: 
dvamilionykorunčeských) představuje veřejnou podporu de minimis dle ust. nařízení Komise             
č. 1998/2006, o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, ve znění pozdějších předpisů." 
Dále bude předmětem dodatku č. 2 termín poslední splátky kupní ceny do 27.6.2011. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 27.6.2011 

 

179/6/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 19 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, 
č.p. 2533, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 4170/2 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 19 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2, 4, 6, 8) a spoluvlastnických podílů 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 a pozemku p.č. 
4170/2 o výměře 587 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. 

 

180/6/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 23 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, 
č.p. 2471, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 5735/1 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. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/13, 14, 15, 16) a spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 a pozemku 
p.č. 5735/1 o výměře 571 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. 

 

181/6/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2462/1 v objektu     
k bydlení č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, č.p. 2463, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5737/1 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 změnu usnesení č. 120/5/4/2011, schváleném na 
5. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 18.4.2011, kterým  
 
„schválilo úplatný převod 22 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, 
č.p. 2463, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5737/1 vše v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť I/5, 6, 7, 8) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2460, 2461, 2462, 2463 a pozemku p.č. 5737/1 o výměře 576 m², zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
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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“ 
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2462/1, kdy se 
původní znění přílohy: 
 
jednotka  nájemce velikost 

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

Cena 
pozemku 
ve 
výši 30% 

Hodnota  
oprav 
přísl. 
k jednotce 

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

2462/1 2+1 N.F. 
N.M. 

4959/124153 158.268 Kč 
237.403 Kč 

18.472 Kč 21.611 Kč 198.351 Kč 
277.486 Kč 

 
nahrazuje zněním: 
 

jednotka  nájemce velikost podíl 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/ 

2462/1 2+1 N.M. 4959/124153 158.268 Kč 
237.403 Kč 

18.472 Kč 21.611 Kč 198.351 Kč 
277.486 Kč 

 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2462/1 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 
 

 

182/6/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 1512/10 v objektu k bydlení č.p. 
1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném k části obce Přerov I – Město,    
na pozemku p.č. 3346/9 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. 1512/10 v objektu 
k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 31), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 4342/206480 za cenu ve výši 30 % 
znaleckého posudku, tj. 170.295,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3346/9 
v k.ú. Přerov ve výši 4342/206480 za cenu 9.759,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované 
opravy v objektu k bydlení ve výši 4.130,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 184.184,- 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 Mgr. E.D. z původního termínu do 1.4.2011 na nový termín do 31.8.2011. 
 

 

183/6/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2467/1 v objektu k bydlení č.p. 
2464, č.p. 2465, č.p. 2466, č.p. 2467, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, 
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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.  2467/1 v objektu 
k bydlení č.p. 2464, č.p. 2465, č.p. 2466, č.p. 2467, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrt I/9, 10, 11, 
12), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení 
ve výši 459/11775 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 158.014,- Kč a spoluvlastnického 
podílu na zastavěných pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, vše v k.ú. Přerov 
ve výši 495/11775 za cenu 19.306,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou 
ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 177.320,- 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 M.P. z původního termínu do 19.12.2010 na nový termín do 30.8.2011. 
 

 

184/6/3/2011 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova -      pozemků  p.č. 5307/449 a p.č. 5307/450  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod    pozemků p.č. 5307/449 ostatní  
plocha  o výměře 717 m2 a p.č. 5307/450 ostatní plocha o výměře 20 m2 vše  v  k.ú. Přerov,                 
z vlastnictví J.S. do vlastnictví statutárního města Přerova,  za cenu v čase a místě obvyklou 
stanovenou ve znaleckém posudku č.  2354-034/2011  a  č. 2555-035/2011 znalce  Ing. Petra 
Havránka ve výši 466 750,- Kč( tj. 650,- Kč/m2) za pozemek p.č. 5307/449 a  13 000,-Kč ( tj. 650,- 
Kč/m2) za pozemek p.č. 5307/450 vše v k.ú. Přerov, kupní cena celkem  tedy činí 479 750,- Kč,   a to 
za podmínky zajištění  finančních prostředků. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

 
 

185/6/3/2011 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova - pozemku  p.č. 1003/1 v k.ú. Újezdec u Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod   pozemku p.č. 1003/1 orná  
půda   o výměře 732 m2   v  k.ú. Újezdec u Přerova  z vlastnictví České republiky a správy 
Pozemkového fondu České republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3,  
do vlastnictví statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

 

186/6/3/2011 Bezúplatný převod pomníku popraveným účastníkům přerovského 
povstání do vlastnictví statutárního města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Olomouc, IČ 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc, jako dárcem a statutárním 
městem Přerov jako obdarovaným, jejímž předmětem bude pomník popraveným účastníkům 
přerovského povstání na pozemku p.č. 631/3 v k.ú. Černovír. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 
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187/6/3/2011 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemek p.č. 8/11 v k.ú. Újezdec u Přerova za pozemek p.č. 692/2          
v k.ú. Újezdec u Přerova. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu pozemku p.č. 692/2 ost. plocha o výměře 
49 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 8/11 ost. 
plocha o výměře 44 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví M.P. 
Směna pozemků bude realizována  s doplatkem rozdílu ceny směňovaných nemovitostí ve výši 2 000,- 
Kč ve prospěch statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

 

188/6/3/2011 Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 388 a části pozemku p.č. 
587 oba v k.ú. Žeravice za pozemek p.č. 605 v k.ú. Žeravice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 388  trvalý travní 
porost dle geometrického plánu č. 465-17/2011 pozemek označený novým parcelním číslem 388/3      
o výměře 81 m2 a části pozemku p.č. 587 ost.pl. dle geometrického plánu č. 465-17/2011pozemek 
označený novým parcelním číslem 587/3 o výměře 69 m2 oba v k.ú. Žeravice ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za pozemek p.č. 605 vodní plocha o výměře 151 m2 v k.ú. Žeravice          
ve vlastnictví p. P.N. s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků ve výši 17.900,- Kč ve prospěch 
statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.8.2011 

 

189/6/3/2011 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 3445/2, p.č. 4933/11, p.č. 4957/23, p.č. 4957/28, 
p.č. 4957/39, p.č. 5084/13, p.č. 5084/24, vše v k.ú. Přerov, bezúplatný 
převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 4957/29 a p.č. 4957/36 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 126/5/4/2011 bod 2 přijaté na 5. zasedání 

konaném dne 18.4.2011. 
 
2. schvaluje  
- bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 3445/2, ost. 
pl. o výměře 362 m2, p.č. 4933/11, ost. pl. o výměře 65 m2, p.č. 4957/23, ost. pl. o výměře 846 m2, p.č. 
4957/28, ost. pl. o výměře 193 m2, p.č. 4957/39, ost. pl. o výměře 65 m2, p.č. 5084/13, ost. pl. o 
výměře 3 601 m2, p.č. 5084/24, ost. pl. o výměře 20 m2, vše v k.ú. Přerov, do majetku Olomouckého 
kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460; 
 
- bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4957/29, 
ost. pl. o výměře 1 m2 a p.č. 4957/36, ost. pl. o výměře 9 m2, oba v k.ú. Přerov, z majetku 
Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 
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190/6/3/2011 Vzdání se předkupního práva statutárního města Přerova podle ust. § 
101 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k částem 
pozemků p.č. 6772/1 a p.č. 6773/1 a v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva statutárního města 
Přerova podle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k části pozemku p.č. 6772/1 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 5359-31/2011 ze dne 6.4.2011 jako díl 
„c“ o výměře 215 m2, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, a části pozemku p.č. 6773/1 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 5359-31/2011 ze dne 6.4.2011 jako díl 
„d“ o výměře 91 m2, který je ve společném jmění manželů J. a P.R. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.7.2011 

 

191/6/3/2011 Nepeněžitý vklad nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - garáže 

bez čp/če postavené na pozemku p.č. 6577/123, pozemků p.č. 6577/1 (ostatní plocha – 
manipulační plocha) o výměře 7719 m2, p.č. 6577/119 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 
19 m2, p.č. 6577/123 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 728 m2, p.č. 6577/177 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 387 m2, p.č. 6577/183 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 87 
m2, p.č. 6577/268 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 47 m2, p.č. 6577/269 
(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 1263 m2, p.č. 6577/270 (ostatní plocha – 
manipulační plocha) o výměře 123 m2, vše v k.ú. Přerov, budovy č.p. 9 postavené na pozemku 
p.č. St.19 včetně příslušenství (stodola a chlévy) a pozemku p.č. St.19 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 1080 m2, vše v k.ú. Svrčov, do základního kapitálu společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, 
s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1033/6/11 ze dne 31.3.2011 vyhotoveného 
znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem se nemovité věci započítají na vklad částkou 
9.551.000,-Kč, 

 
2. schvaluje nepeněžitý vklad movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

speciálního vozidla pro svoz komunálního odpadu MAN TGS 26.320 6X2-2 LL s nástavbou 
Haller X-2c M 21 s děleným vyklápěčem SKI-PI, teleskopického nakladače MERLO 32.6 
PLUS s příslušenstvím, nákladního automobilu skříňového Fiat Fiorino 1.3 JTD 75 – RZ 3M0 
7073 a samojízdné sekačky ISEKI SXG 22 HL – sériové číslo DF 003127, do základního 
kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 
3165/17, Přerov, s tím, že na základě znaleckých posudků č. 1023/29/10 ze dne 25.11.2010 a 
č. 1033/6/11 ze dne 31.3.2011 vyhotovených  znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem se 
movité věci započítají na vklad částkou 3.788.000,-Kč, 

3. schvaluje převzetí závazku statutárního města Přerova ke zvýšení vkladu statutárního města 
Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.,                
IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, o částku 13.339.000,-Kč nepeněžitým 
vkladem nemovitých věcí uvedených v bodě 1. tohoto usnesení a movitých věcí uvedených v 
bodě 2. tohoto usnesení s tím, že na základě znaleckých posudků č. 1023/29/10 ze dne 
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25.11.2010 a č. 1033/6/11 ze dne 31.3.2011 vyhotovených  znalcem Ing. Vratislavem 
Dočkalíkem se nemovité věci započítají na vklad společníka částkou 9.551.000,-Kč a movité 
věci částkou 3.788.800,-Kč, 

 
4. pověřuje podpisem prohlášení statutárního města Přerova o převzetí závazků dle bodu 3. 

tohoto usnesení primátora Ing. Jiřího Lajtocha. 
 

192/6/3/2011 Dispozice s nemovitým majetkem ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova – uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 3216, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 1190/1, 
p.č. 1190/3 a p.č. 1193/15 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výstavbě v objektu             
k bydlení č.p. 3216, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 1190/1, 
p.č. 1190/3 a p.č. 1193/15 vše v k.ú. Přerov (Jaselská 14), kterou budou upraveny spoluvlastnické 
podíly – sloučeny jednotky č. 3216/7 (bytová jednotka), jednotka č. 3216/103 (nebytová jednotka) a 
jednotka č. 3216/104 (nebytová jednotka) ve vlastnictví pana J.K. a T.K. do nebytové jednotky č. 
3216/103. Smlouva o výstavbě bude uzavřena mezi vlastníky bytových a nebytových jednotek v 
objektu k bydlení č.p. 3216, kde Statutární město Přerov vlastní 2 bezbariérové bytové jednotky, a 
vlastníky bytové jednotky a nebytových prostor, panem J.K.a T.K. 

 

193/6/3/2011 Dispozice s nemovitým majetkem ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova – uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 2539, 
č.p. 2540, č.p. 2541 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výstavbě v objektu             
k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném          
na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrt II/17, 18, 19), ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.          
v platném znění, kterou budou upraveny spoluvlastnické podíly jednotek v objektu k bydlení, kdy 
nebytová jednotka č. 2539/101 (bývalá trafostanice), která je ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova,  bude zrušena a tyto prostory budou převedeny do společných částí uvedeného objektu          
k bydlení jako sklepní prostory. 

 

194/6/3/2011 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizaci Kulturní a 
informační služby města Přerova – předání movitého majetku               
k hospodaření 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova se sídlem Přerov I-Město, 
Kratochvílova 30, IČ : 45180512, kterým se upravuje rozsah majetku předaného k hospodaření.         
K hospodaření se této organizaci předává movitý majetek v celkové hodnotě 617.061,32 Kč dle 
přílohy č. 1. 

 

195/6/4/2011 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2010 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společnosti 
Technické služby města Přerova, s. r. o., Teplo Přerov, a. s. a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 
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196/6/4/2011 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 7/10 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. 7/10 ze dne 28. 4. 2010 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi K. a L.P. jako dlužníky, jehož předmětem 
bude změna 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 1145000031 a to tak, aby částku 100 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili 
nejpozději do 15. 5. 2016. Za tímto účelem odbor finanční  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 skutečně čerpanou 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 1145000031 a to tak, aby částku 83 530,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili nejpozději 
do 15. 5. 2016. Za tímto účelem odbor finanční  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.“ 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 15.7.2011 

 
 

197/6/4/2011 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 13/10 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. 13/10 ze dne 22. 9. 2010 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi J. a L.S. jako dlužníky, jehož předmětem bude 
změna 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 1145000037 a to tak, aby částku 230 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili 
nejpozději do 15. 9. 2016. Za tímto účelem odbor finanční  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 
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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 skutečně čerpanou 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 1145000037 a to tak, aby částku 198 959,00 Kč s úrokem     
4 % p.a. uhradili nejpozději do 15. 9. 2016. Za tímto účelem odbor finanční  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.“ 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 15.7.2011 

 

198/6/4/2011 Dočerpání půjčky z FMB 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z 
Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 10/10 ze dne 20. 9. 2010  uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem,  jako věřitelem a manželi E. a D.M. jako dlužníky, jehož předmětem 
bude změna znění čl. II odst. 1 této smlouvy tak, že jeho stávající text: 
 
  „Věřitel se zavazuje poskytnout dlužníkům půjčku na základě žádosti ze dne 16. 06. 2010na opravu a 
modernizaci bytu č. 158/4 v objektu bydlení čp. 158, příslušnému k  části obce Přerov V - Dluhonice, 
na pozemku p.č. 806 v  k.ú. Dluhonice (v Přerově V – Dluhonicích, U rozvodny 158/2)  spočívající ve 
výměně oken ve výši Kč 100 000,-- slovy jednostotisíckorunčeských, s úrokem 4 %  p.a. a se lhůtou 
splatnosti 6 let.“ 
  
 se nahrazuje textem: 
 
„V ěřitel se zavazuje poskytnout dlužníkům půjčku na základě žádosti ze dne 16. 06. 2010 a              
26. 04. 2011 na opravu a modernizaci bytu č. 158/4 v objektu bydlení čp. 158, příslušnému k části 
obce Přerov V - Dluhonice, na pozemku p.č. 806 v  k.ú. Dluhonice (v Přerově V – Dluhonicích,         
U rozvodny 158/2)  spočívající ve výměně oken a dveří ve výši  Kč 100 000,-- slovy 
jednostotisíckorunčeských, s úrokem 4 %  p.a. a se lhůtou splatnosti 
6 let.“ 
 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 15.7.2011 
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199/6/4/2011 Obecně závazná vyhláška č..../2011, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 5/2008, o trvalém označování psů, ve znění Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2010 a Obecně závazné vyhlášky č. 9/2010 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2011, 
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, o trvalém označování psů, ve znění 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 a Obecně závazné vyhlášky č. 9/2010. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.6.2011 

 

200/6/4/2011 Rozpočtové opatření č. 8 

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

 

201/6/4/2011 Rozpočtové opatření č. 8 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 
 
2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3, a to za 

splnění podmínky podle čl. IV. odst. 3 kupní smlouvy uzavřené dne 3.9.2010 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 2.3.2011 mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a společností KARAT 
Software a. s., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 25352687 jako kupujícím pro podání 
návrhu na vklad vlastnického práva u příslušného katastrálního úřadu, tj. za podmínky připsání 
kupní ceny v plné výši na účet prodávajícího. 

 

202/6/4/2011 Rozpočtové opatření č. 8 – dodatek č. 2 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

1032 2111 7  Příjmy z poskytování služeb 
 a výrobků (těžba dřeva) 

2 000,0 + 297,0 2 297,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   7  Silnice 4 101,0 * + 297,0 4 398,0 

  5171    Opravy a udržování   + 297,0   
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

203/6/4/2011 Rozpočtové opatření – investiční akce 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. ruší usnesení č. 138/5/6/2011 přijaté na 5. jednání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 
18. 4. 2011, 

 
2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2. 

 

204/6/4/2011 Rozpočtová opatření – převody finančních prostředků v souvislosti se 
změnou organizační struktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí , že konečné úpravy závazných ukazatelů v souvislosti se změnou 

organizační struktury Magistrátu města Přerova budou předloženy ke schválení nejpozději       
v září 2011, 

 
2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1. 

 

205/6/4/2011 Souhlas s postoupením pohledávky za statutárním městem Přerov 
vzniklé na základě smlouvy o úvěru ve výši 300 mil. Kč 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání souhlasí s postoupením pohledávky společnosti Dexia 
Kommunalkredit Bank AG, se sídlem Fischhof 3, A-1010 Vídeň, Rakousko, IČ FN 191772v, 
vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 100.661 uzavřené dne 17.07.2008 mezi Dexia Kommunalkredit 
Bank AG jako věřitelem a statutárním městem Přerov jako dlužníkem společnosti Česká spořitelna, a. 
s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00  Praha 4, IČ 45244782, a to za podmínky uzavření 
dohody mezi Českou spořitelnou, a. s. a Dexia Kommunalkredit Bank AG. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

 

206/6/4/2011 Informace o hospodaření statutárního města Přerova za období leden - 
květen 2011 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření statutárního 
města Přerova za období leden - květen 2011. 
Celkové příjmy (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města Přerova 
za období leden - květen 2011 byly plněny ve výši 418 890 502,22 Kč, tj. na 42,9 % upraveného 
rozpočtu. 
Celkové výdaje (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města Přerova 
za období leden - květen 2011 byly čerpány ve výši 364 880 845,50 Kč, tj. na 31,2 % upraveného 
rozpočtu. 

 

207/6/5/2011 Program regenerace a revitalizace domu č. p. 148, tzv. "Městského 
domu" v Přerově a Program regenerace a revitalizace bývalého 
měšťanského domu "Lékárna U anděla strážce" na náměstí T. G. 
Masaryka č. 8 v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Program regenerace a revitalizace domu č. p. 
148, tzv. "Městského domu" v Přerově a Program regenerace a revitalizace bývalého měšťanského 
domu "Lékárna U anděla strážce" na náměstí T. G. Masaryka č. 8 v Přerově. 
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208/6/5/2011 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 max. 18 588,- Kč manželům V.a H.K. na vybudování domovní 
čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 311 v k.ú. Čekyně pro novostavbu rodinného domu v 
ulici Vinohrádky. 

 

209/6/5/2011 Plánovací smlouva pro 9 RD v m.č. Vinary 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a firmou ROGIN Zero s.r.o., Palackého 
1498/3, 750 02 Přerov, IČ 286 18 416 na vybudování nové veřejné infrastruktury, nové přístupové 
komunikace včetně veřejného osvětlení, prodloužení hlavních řadů vodovodu, kanalizace, plynovodu a 
prodloužení distribuční soustavy elektrické energie nízkého napětí pro novostavby 9 rodinných domů 
na pozemcích p.č. 102/33,34,46 v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

210/6/5/2011 Plánovací smlouva pro 16 RD "Přerovské zahrady" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem, firmou Nemo - Development s.r.o., se 
sídlem  Kratochvílova 142/15, 750 02 Přerov 2, IČ 26828182, D.H. a Ing. M.J. na vybudování nové 
veřejné infrastruktury, nové přístupové komunikace, chodníku včetně veřejného osvětlení, prodloužení 
hlavních řadů vodovodu, kanalizace, plynovodu a prodloužení distribuční soustavy elektrické energie 
nízkého napětí včetně kompaktní trafostanice pro novostavby 16 rodinných domů na pozemcích p.č. 
2580/10-15,22-25,27-32 v k.ú. Přerov. 

 

211/6/5/2011 Lávka přes řeku Bečvu U Tenisu - výsledek šetření 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí výsledek šetření podnětu ve věci postupu 
při zadávání zakázky "Lávka přes řeku Bečvu U Tenisu v Přerově". 

 

212/6/6/2011 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám níže uvedených 
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem 
 
• Domovní správa města Přerova, IČ: 47184728, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,      

Blahoslavova 3 
• Sociální služby města Přerova, p.o., IČ: 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,  

Kabelíkova 14a 
• Kulturní a informační služby města Přerova, IČ: 45180512, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 

Kratochvílova 30 
• základní školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• mateřské školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• zařízení školního stravování dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, IČ: 70887616, se sídlem Přerov, Přerov I – 

Město, Žerotínovo nám. 36. 
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Znění dodatků ke zřizovacím listinám těchto příspěvkových organizací je přílohou č. 2 důvodové 
zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.6.2011 

 

213/6/6/2011 Předání dokončené investiční akce k  hospodaření školským 
příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie 

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

hospodaření uzavřenému dne 09. 05. 2011 mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Základní škola J. A. Komenského, Přerov - Předmostí, Hranická 14.  

Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace úspor 
energie – ZŠ J. A. Komenského, Přerov - Předmostí“ v ceně 29.929.907,18 Kč k hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 1.8.2011 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do 
správy uzavřenému dne 01. 08. 2007 mezi statutárním městem Přerov a subjektem Základní 
škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11.  

Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace úspor 
energie – ZŠ J. A. Komenského, Přerov - Předmostí“ v ceně 5.339.686,84 Kč k hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 1.8.2011 

3. 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 Školní jídelna  Přerov 
– Předmostí, Hranická 14.  

Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace úspor 
energie – ZŠ J. A. Komenského, Přerov - Předmostí“ v ceně 3.943.536,58 Kč k  hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 1.8.2011 

 

214/6/6/2011 Městská knihovna v Přerově - bezúplatný převod movitého majetku  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod movité věci z majetku 
statutárního města Přerova – informačního kiosku do majetku Městské knihovny v Přerově, 
příspěvkové organizace, IČ: 70887616, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Žerotínovo nám. 36. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.6.2011 

 

215/6/6/2011 AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR - záměr účelové dotace 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč 
subjektu AUTO KLUB P ŘEROV - město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, 
na ozvučení areálu závodiště Přerovské rokle v roce 2011. 

 

216/6/6/2011 Sdružení přátel průmyslové školy v Přerově - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč 
subjektu Sdružení přátel průmyslové školy v Přerově, IČ: 70864021, se sídlem Přerov, Havlíčkova 
2, pro studenty třídy S3 Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2 na náklady spojené s jejich 
účastí ve vzdělávací soutěži „F1 ve školách“ v roce 2011. 

 

217/6/6/2011 TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč 
subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na náklady spojené 
s účastí družstva žen kuželkářského oddílu v Evropském poháru konaném v měsíci říjnu 2011             
v italském Bolzánu. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: rok 2011 

 

218/6/6/2011 Věra Lakomá - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč 
paní Věře Lakomé, IČ: 65144465, místo   podnikání: Přerov - Přerov I - Město, Seifertova 437/12,    
na náklady spojené s  účastí klubu HIT Cheerleaders na Mistrovství České republiky konaném v Praze 
dne 14. 05. 2011. 

 

219/6/6/2011 Veslařský klub Přerov - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč 
subjektu Veslařský klub Přerov, IČ: 64601749, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na pořádání Českého 
poháru ve veslování na trenažérech konané v Přerově v listopadu roku 2011. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: rok 2011 

 

220/6/7/2011 Uzavření smlouvy o dotaci s organizací ALFA HANDICAP - Sdružení 
občanů  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 110 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se 
zdravotním postižením přerovského regionu, IČ: 26602156, se sídlem Přerov, nám. Svobody 4 
dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
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PAR  POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 
 

3599 
 
 

3599 
 
 

4349 
 

4351 

 
 

6312 
 
 

6313 
 
 

5222 
 
 
 

5222 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Grantový program v oblasti sociální a 
zdravotnictví 
Investiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům - fyzické 
osoby 
Investiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům - právnické 
osoby 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením 
Osobní asistence, pečovatelská služba 
a podpora samostatného bydlení 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením 

720,0 * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

- 110,0  
 

- 7,5 
 
 

- 70,0 
 
 

- 32,5 
 

+110,0 
 

+110,0 
 
 

610,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 

221/6/7/2011 Uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace - Oblastní 
charita Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 15 000,- Kč mezi 

statutárním městem Přerov a Oblastní charitou Červený Kostelec, IČ 48623814, se sídlem 
Červený Kostelec, 5.května 1170 na provoz Domova sv. Josefa v Žirči. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.7.2011 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu : 
 
 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 
 

3599 

 
 

6312 

15 
 
 

Grantový program v sociální 
oblasti a zdravotnictví 
Investiční transfery nefinančím 
podnikatelským subjektům-
fyzickým osobám 
 

735,0 
 
 

- 15,0 
 

- 15,0 

720,0 
 
 

4359  
 

5223 

15 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče  
Neinvestiční transfery církvím a 
náboženským společnostem 

0,0 + 15,0 
 

+ 15,0 

15,0 

 
 

222/6/7/2011 II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro 
období let 2011 - 2015 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
pro ve městě Přerově pro období let 2011-2015. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

223/6/8/2011 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova   –      
bytu č.  2487/6 v domě č. p. 2485, 2486, 2487 a 2488 , bytu č. 2464/5 a 
bytu č. 2465/6 v domě č. p. 2464, 2465, 2466 a 2467, bytu č. 629/3          
v domě č.p. 629, bytu č. 2784/5 v domě č.p. 2784, všechny byty v obci 
Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2487/6 v domě č.p. 2485, 2486, 2487 a 2488, Jižní 

čtvrť I, č. or. 28, 29, 30 a 31, Přerov,  na pozemku p. č. 5734/14, p.č. 5734/15, p.č. 5734/16 a 
p.č. 5734/17 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 5089/166385 na společných částech 
domu a příslušného spoluvlastnického podílu 5089/166385  na pozemku p. č. 5734/14  zast. 
pl. o výměře 152 m², p.č. 5734/15  zast. pl. o výměře 152 m², p.č. 5734/16 zast. pl. o výměře 
152 m², p.č. 5734/17 zast. pl. o výměře 167 m² v    k. ú.  Přerov, obci Přerov, do vlastnictví 
paní L.F. za kupní cenu 510 000,00 Kč, 

 
2. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2464/5 v domě č.p. 2464, 2465, 2466 a 2467 , Jižní 

čtvrť I, č. or. 9, 10, 11 a 12, Přerov, na pozemku p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3 a p.č. 
5736/4 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 489/11775 na společných částech domu a 
příslušného spoluvlastnického podílu 489/11775 na  pozemku p.č. 5736/1 zast. pl. o výměře 
154 m², p.č. 5736/2 zast. pl. o výměře 139 m², p.č. 5736/3 zast. pl. o výměře 139 m² a p.č. 
5736/4 zast. pl. o výměře 140 m²  v k. ú.   Přerov, obci Přerov, do   vlastnictví  pana P.K. za 
kupní cenu  451 000,00 Kč, 

 
3. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2465/6 v domě č.p. 2464, 2465, 2466 a 2467, Jižní 

čtvrť I, č. or. 9, 10, 11 a 12, Přerov, na pozemku p. č. 5736/1, p.č. 5736/2, p. č. 5736/3 a p.č. 
5736/4   zast.   pl.   včetně    spoluvlastnického   podílu  489/11775 na společných částech 
domu a   příslušného spoluvlastnického   podílu  489/11775    na pozemku p.č. 5736/1 zast. pl. 
o výměře 154 m², p.č. 5736/2 zast. pl. o výměře 139 m², p.č. 5736/3 zast. pl. o výměře 139 m², 
p.č.  5736/4  zast. pl. o výměře 140 m² v k. ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana J. G. za 
kupní cenu 431 000,00 Kč, 

 
4. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 629/3 v domě č.p. 629, Mervartova č.or. 7, Přerov, 

na pozemku p.č. 3457 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 4457/76986 na společných 
částech domu a příslušného spoluvlastnického  podílu 4457/76986 na pozemku p.č. 3457 zast. 
pl. o výměře 381 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana V.D.  za kupní cenu  502 
000,00 Kč, 

 
5. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2784/5 v domě č.p. 2784, Sokolská č. or. 8, Přerov, 

na pozemku p.č. 4293/13 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 5860/68507 na společných 
částech domu a příslušného spoluvlastnického  podílu 5860/68507 na pozemku p.č. 4293/13 
zast. pl. o výměře 222 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví paní H.Š. za kupní cenu 
711 100,00 Kč, 

 
6. schvaluje konání  výběrového řízení  tzv. obálkovou metodou za podmínek uvedených v 

důvodové zprávě a v příloze ,  a to s termínem vyhlášení nejpozději do doby možnosti nabídky 
nejméně pěti volných bytových jednotek bez pohledávky i s pohledávkou. V případě 
výběrového řízení na úplatný převod bytové jednotky č. 2006/8 v domě č.p. 2006 v Přerově, 



 19

nám. Svobody č.or. 8,   bude snížena minimální cena bytu včetně alikvotního podílu pozemku 
na 60 % ceny obvyklé, zjištěné znalcem.    

 

224/6/8/2011 Podpora tržišť a místního obchodu  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zřídit pracovní skupinu, která 
se bude zabývat podněty k aktualizaci nařízení statutárního města Přerova č. 3/2002, ve znění 
pozdějších předpisů – tržního řádu. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.7.2011 

 

225/6/8/2011 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 
 
• Základní škola Přerov,Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27, IČ: 45180091, 

na aktivitu „Obnova pozemku školní ekologické zahrady při ZŠ Přerov, Trávník 27“, ve výši 20 
000,- Kč 

• Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, se sídlem Přerov, Komenského 29, IČ: 
00842966, na aktivitu „Cyklocity“, ve výši 22 500,- Kč 

• Moravský ornitologický polek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, 
občanské sdružení, se sídlem Přerov, Čapky Drahlovského 3, IČ: 14617218, na aktivitu 
„Prezentace a propagace ekovýchovných aktivit a organizací v médiích“, ve výši 27 990,- Kč; 

• Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469, na 
aktivitu „Soutěže, programy a kurzy EVVO“, ve výši 32 400,- Kč 

• Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 70259925, 
na aktivitu „ Ekovýuka 2“, ve výši 12 000,- Kč 

• Muzeum Komenského v Přerově, p.o., se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, IČ 00097969, na 
aktivitu „Rok lesa“ ve výši 15 000,- Kč 

• Naše společná krajina o.s., se sídlem Přerov, Žerotínovo nám. 25, IČ: 26550997, na aktivitu 
„Envi.centrum - poradenské místo pro životní prostředí“, ve výši 19 805,- Kč; 

 
2. neschvaluje poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši: 
 
• Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se 

sídlem Přerov, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu „Školní soutěž a výukové programy s 
tématikou EVVO pro žáky OA Přerov“, ve výši 26 000,- Kč 

• Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27, IČ: 45180091, 
na aktivitu „Přírodní učebna EVVO jako součást školní ekologické zahrady ZŠ Přerov, Trávník 
27“, ve výši 30 000,- Kč 

• Naše společná krajina o.s., se sídlem Přerov, Žerotínovo nám. 25, IČ: 26550997, na aktivitu 
„Mezinárodní rok lesů v Žebračce“, ve výši 24 310,- Kč 

• Muzeum Komenského v Přerově, p.o., se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, IČ 00097969, na 
aktivitu „Zahradní slavnost“, ve výši 33 000,- Kč. 
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226/6/8/2011 Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 
města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v roce 
2011 na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova s níže uvedenými 
žadateli v uvedené výši: 
 
• P.B. a B. B. na celkovou obnovu střechy, vč. klempířských prvků a výměnu oken vnější fasády 

objektu Pivovarská č.p.229/4, ležícího na pozemku parc.č. 316/1, k.ú. Přerov, ve výši 35 000,--Kč; 
 
• M. P. a M.P. na celkovou obnovu fasády, vč.výplní otvorů, štukových a klempířských prvků 

objektu Horní náměstí č.p. 26, ležícího na pozemku parc.č. 330, k.ú. Přerov, ve výši 60 000,--Kč; 
 
• Ing. R.H. na kompletní obnovu vnější fasády, vč. štukové výzdoby objektu Náves č.p. 15, ležícího 

na pozemku 426, k.ú. Dluhonice, ve výši 35 000,--Kč; 
 
• MVDr. K.S., CSc.  a RNDr. K.M. zastoupená na základě plné moci MVDr. K.S., CSc., na 

částečnou výměnu oken objektu Žerotínovo nám.č.p. 1864/41, ležícího na pozemcích p.č. 
278,279,280, k.ú. Přerov, ve výši 20 000,--Kč. 

 

227/6/8/2011 Poskytnutí příspěvku  na realizaci dopravní konference 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, 
nám. T.G.Masaryka 555/16, 750 02  Přerov, IČ: 22866442, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s realizací dopravní konference  "Střední Morava - křižovatka dopravních a 
ekonomických zájmů", 

 
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 

138 954,1 * + 30,0 138 984,1 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2229   1  Ostatní záležitosti v silniční 
 dopravě 

0,0 + 30,0 30,0 

  5222    Neinvestiční transfery 
 občanským sdružením 

  + 30,0   

ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 31 618,6 + 30,0 31 648,6 
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228/6/8/2011 Novelizace vnitřních předpisů v souvislosti se změnou organizační 
struktury Magistrátu m ěsta Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .…./11, kterým se mění vnitřní 
předpisy vydané Zastupitelstvem města Přerova v souvislosti se změnou organizační struktury 
Magistrátu města Přerova ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
 

 

229/6/8/2011 Změna jednacího řádu zastupitelstva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1.7.2011 následující změnu 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova: 
 
a) v čl. 3 odst. 2 se slova „Kancelář primátora, oddělení Rady a Zastupitelstva města (dále jen oddělení 
Rady a Zastupitelstva)“ nahrazují slovy „Kancelář primátora (dále jen Kancelář primátora)“ 
 
b) v čl. 3 odst. 4 písm. b) se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva" nahrazují slovy „Kanceláři 
primátora" 
 
c) v čl. 3 odst. 4 písm. c) se slova „Oddělení Rady a Zastupitelstva" nahrazují slovy „Kancelář 
primátora" 
 
d) v čl. 3 odst. 5 se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva" nahrazují slovy „Kancelář primátora" 
 
e) v čl. 3 odst. 8 písm. b) se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města" nahrazují slovy „Kanceláři 
primátora" 
 
f) stávající text čl. 4 odst. 3 se slova „oddělením Rady a Zastupitelstva města" nahrazují slovy 
„Kanceláří primátora" 
g) stávající text čl. 8 odst. 4 se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města" nahrazují slovy „Kancelář 
primátora" 
 
h) stávající text čl. 12 odst. 3 se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města" nahrazují slovy 
„Kanceláři primátora" a slova „Oddělení Rady a Zastupitelstva města" se nahrazují slovy „Kancelář 
primátora" 
 
i) stávající text čl. 12 odst. 5 se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města" nahrazují slovy 
„Kancelář primátora" 

 

230/6/8/2011 Jednací řád výborů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova. 
 

231/6/8/2011 Vymezení kompetencí souvisejících se zastupováním statutárního 
města Přerova v oblasti samostatné působnosti  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší bod 1. usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 10/1/7/2010 z ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva města Přerova konaného dne 15.11.2010, a to s účinností ode dne 1.7.2011, 
 
2. svěřuje  
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a) primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi plnění úkolů souvisejících se zastupováním statutárního města 
Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru ekonomiky, Kanceláře 
primátora a Odboru vnitřní správy, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních 
úkonů ve výše uvedených věcech, 
 
b) náměstkovi primátora Mgr. Josefu Kulíškovi plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do Odboru koncepce a 
strategického rozvoje, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, 
Odboru stavebního úřadu a životního prostředí,a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování 
právních úkonů ve výše uvedených věcech, 
 
c) náměstkovi primátora p. Michalu Záchovi, DiS. plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru správy 
majetku a komunálních služeb, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů ve 
výše uvedených věcech, 
 
d) náměstkovi  primátora Mgr. Dušanu Hluzínovi plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru sociálních 
věcí a školství, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů ve výše 
uvedených věcech, 
 
to vše s účinností od 1.7.2011. 

 

232/6/8/2011 Návrh zástupců statutárního města Přerova na valnou hromadu 
společnosti Regionální letiště Přerov, a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje na základě ustanovení §84, odst. 2, písm. g) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Přerova 
náměstka Mgr. Dušana Hluzína a v případě jeho nepřítomnosti  Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D.       
na valnou hromadu společnosti Regionální letiště Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 
750 02, IČ: 285 72 971. 

 

233/6/9/2011 Kontrola hospodaření  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu hospodaření 
společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. od jejího zřízení do 30.6.2011 a s výsledky seznámit 
Zastupitelstvo města na dalším zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

234/6/9/2011 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty a 
připomínkami vznesenými na 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 5.9.2011 

 

V Přerově dne 20. 6. 2011 
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     Michal Zácha, DiS. 
náměstek primátora města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ing. Jiří Lajtoch 
primátor města Přerova 

 
 


