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USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 31. října 2011 

 

284/8/1/2011 Zahájení, schválení programu 8. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 31. října 2011, 
 
2. schvaluje Mgr. Josefa Kulíška a paní Danu Dobyškovou za ověřovatele 8. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

285/8/2/2011 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. 3800/91/3/2010 Realizace úspor 

energie - ZŠ Trávník, Přerov - schválení nabídky, 
 
2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení RM č. 255/5/7/2011 Nájem nemovitých 

věcí statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 817/1 v k.ú. Újezdec u Přerova a části 
pozemku p.č. 7166/43 v k.ú. Přerov, 

 
3. bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení RM č. 391/9/3/2011 ZŠ J. A. 

Komenského, Hranická 13, Přerov - Předmostí - schválení smlouvy na dokončení vstupu do 
školy. 

 

286/8/2/2011 Informace o činnosti Rady města Přerova od 7. zasedání Zastupitelstva 
města, informace z výborů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

287/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 453/1 a p.č. 453/3 
oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                              

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod pozemků p.č. 453/1 orná půda o výměře 708 m2 a p.č. 453/3 orná půda o výměře 588 m2 oba v 
k.ú. Předmostí. 

 

288/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemků   
pod silnicemi II. a III. t řídy z vlastnictví statutárního města Přerova   
do vlastnictví Olomouckého kraje  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – 
bezúplatný převod části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Předmostí, označeného v geometrickém plánu č. 
1045-80/2011 ze dne 7.4.2011 jako pozemek p.č. 526/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace)              
o výměře 4767 m2 v k.ú. Předmostí, a částí pozemků p.č. 4964, p.č. 776, p.č. 777, p.č. 4965 a p.č. 
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5036/1 v k.ú. Přerov, označených v geometrickém plánu č. 5338-81/2011 ze dne 7.4.2011 jako 
pozemek p.č. 4964/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3911 m2 v k.ú. Přerov. 

 

289/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova – vzájemné bezúplatné převody 
nemovitých věcí s Českou republikou – Úřadem práce České republiky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova – budovy č.p. 1721, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 445/1 (Boženy Němcové 10, Přerov) a pozemku p.č. 445/1 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 355 m2, vše v k.ú. Přerov, 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod jiného nebytového prostoru 

č. 555/5 v budově č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
194 v k.ú. Přerov (TGM 16, Přerov) a podílu id. 60202/361888 na společných částech budovy 
č.p. 555 a pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 
(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví České 
republiky – Úřadu práce České republiky, IČ 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 
Nové Město, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

290/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. 
Předmostí  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č.1000/30/3/2010 z 30. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14.6.2010, kterým neschválilo záměr statutárního města 
Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 473/1, ost.pl.,  o výměře cca 260 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

291/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      
z majetku statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 10 v k.ú. 
Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení neschválit záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 10, zahrada, o výměře cca 122 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

292/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovité věci – pozemku 
p.č. 403 v k.ú. Předmostí za movitou věc – sochu Mamutík TOM        
na pozemku p.č. 428/5 v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova –  směnu 
nemovité věci  - pozemku p.č. 403, zahrada, o výměře 24979 m2 v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, za movitou věc – sochu Mamutík TOM na pozemku p.č. 428/5 v k.ú. 
Předmostí ve vlastnictví občanského sdružení Predmostenzis o.s., se sídlem Přerov-Předmostí, 
Hranická 14, IČ: 66743885. 

 

293/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí              
do majetku statutárního města Přerova 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod spoluvlastnického  podílu id. 1/2 pozemku p.č. 89/3 trvalý travní porost, o výměře 5529 m2      
v k.ú. Popovice u Přerova do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

294/8/3/2011 1. Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 
pozemků p.č. 5290/84, p.č. 5290/85, p.č. 5290/86, p.č. 5290/91, p.č. 
5290/93, částí p.č. 5290/94, p.č. 5611/7, p.č. 5611/9 a p.č. 5611/10, vše v 
k.ú. Přerov za části pozemků p.č. 5290/1, p.č. 5290/97, pozemek p.č. 
5025/5 a p.č. 5296/2 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                          

2. Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod částí 
pozemku p.č. 5290/1, p.č. 5290/95, p.č. 5290/96,  p.č. 5290/97, p.č. 
5290/99, p.č. 5290/100, p.č. 5611/2, p.č. 5611/25 p.č. 5611/26, vše v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                           

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 
 
1.  záměr statutárního města Přerova  -směnu pozemků p.č. 5290/84, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 242 m2, p.č. 5290/85, ostatní plocha, o výměře 172 m2, p.č. 5290/86, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 114 m2, p.č. 5290/91, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 108 m2, p.č. 
5290/93, ostatní plocha, o výměře 336 m2, částí p.č. 5290/94, ostatní plocha, o celkové výměře 
328 m2, p.č. 5611/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2,  p.č. 5611/9, ostatní plocha, o 
výměře 134 m2, p.č. 5611/10, ostatní plocha, o výměře 192 m2, vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za části pozemků 5290/1, ostatní plocha, o výměře cca 927 m2, p.č. 
5290/97, ostatní plocha, o výměře cca 210 m2, pozemek p.č. 5025/5, ostatní plocha, o výměře 296 
m2 a pozemek p.č. 5296/2, ostatní plocha, o výměře 343 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
AVEZO Plus a.s., se sídlem Brno, Kroftova 1, IČ: 27757803. 

 
2. záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod částí pozemků p.č. 5290/1, ostatní plocha, o 

výměře cca 2175 m2, p.č. 5290/95, ostatní plocha, o výměře cca 197 m2, p.č. 5290/96, ostatní 
plocha, o výměře cca 1 m2, p.č. 5290/97, ostatní plocha, o výměře cca 1191 m2,  p.č. 5290/99, 
ostatní plocha, o výměře cca 1396 m2, p.č. 5290/100, ostatní plocha, o výměře cca 9349 m2, p.č. 
5611/2, ostatní plocha, o výměře 568 m2, p.č. 5611/25, ostatní plocha, o výměře cca 348 m2, p.č. 
5611/26, ostatní plocha o výměře 1143 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví AVEZO Plus a.s., se 
sídlem Brno, Kroftova 1, IČ: 27757803 do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

295/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků pod 
stavbami ve  vlastnictví nebo spoluvlastnictví Stavebního bytového 
družstva Přerov - změna usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 956/29/4/2010 přijaté na 29. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova konaném dne 12. dubna 2010, 
 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, a to pozemků 
 

  parcelní číslo druh výměra katastrální území 
1. 6703/1 zast.pl. a nádvoří 681 m² Přerov 
2. 6703/6 zast.pl. a nádvoří 208 m² Přerov 

3. 6705/4 zast.pl. a nádvoří 52 m² Přerov 
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4. st.902 zast.pl. a nádvoří 1329 m² Předmostí 

5. 1019/2 zast.pl. a nádvoří 412 m² Přerov 
6. 1019/5 zast.pl. a nádvoří 408 m² Přerov 
7. 1032/12 zast.pl. a nádvoří 73 m² Přerov 

8. 2578/2 zast.pl. a nádvoří 1001 m² Přerov 
9. 5196/9 zast.pl. a nádvoří 469 m² Přerov 
10. 5198/59 zast.pl. a nádvoří 181 m² Přerov 

11. 5198/60 zast.pl. a nádvoří 179 m² Přerov 
12. 5198/61 zast.pl. a nádvoří 181 m² Přerov 
13. 2487/39 zast.pl. a nádvoří 441 m² Přerov 

14. 5207/47 zast.pl. a nádvoří 34 m² Přerov 
15. 5207/49 zast.pl. a nádvoří 127 m² Přerov 
16. 5176/20 zast.pl. a nádvoří 17 m² Přerov 

17. 5176/22 zast.pl. a nádvoří 8 m² Přerov 
18. 5307/254 zast.pl. a nádvoří 9 m² Přerov 
19. 5307/129 zast.pl. a nádvoří 193 m² Přerov 

20. 5307/136 zast.pl. a nádvoří 647 m² Přerov 
21. 5307/241 zast.pl. a nádvoří 93 m² Přerov 
22. 4394/10 zast.pl. a nádvoří 474 m² Přerov 

23. 4394/12 zast.pl. a nádvoří 181 m² Přerov 
24. 4394/13 zast.pl. a nádvoří 182 m² Přerov 
25. 4394/14 zast.pl. a nádvoří 185 m² Přerov 

26. 4394/15 zast.pl. a nádvoří 473 m² Přerov 
27. 4394/28 zast.pl. a nádvoří 375 m² Přerov 
28. 4394/40 zast.pl. a nádvoří 485 m² Přerov 

29. 4394/50 zast.pl. a nádvoří 376 m² Přerov 
30. 4394/52 zast.pl. a nádvoří 378 m² Přerov 
31. 5104/2 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 

32. 5104/3 zast.pl. a nádvoří 279 m² Přerov 
33. 5104/4 zast.pl. a nádvoří 349 m² Přerov 
34. 4672/9 zast.pl. a nádvoří 381 m² Přerov 
35. 6786/2 zast.pl. a nádvoří 999 m² Přerov 

36. 3686/2 zast.pl. a nádvoří 373 m² Přerov 
37. 3686/3 zast.pl. a nádvoří 483 m² Přerov 
38. 3642/2 zast.pl. a nádvoří 374 m² Přerov 

39. 3619/3 zast.pl. a nádvoří 482 m² Přerov 
40. 4293/22 zast.pl. a nádvoří 368 m² Přerov 
41. 4293/19 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 

42. 4293/20 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 
43. 4293/21 zast.pl. a nádvoří 370 m² Přerov 
44. 4293/18 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 

45. 4927/2 zast.pl. a nádvoří 1 m² Přerov 
46. 480/1 zast.pl. a nádvoří 1.138 m² Přerov 
47. 560 zast.pl. a nádvoří 206 m² Přerov 

48. 561 zast.pl. a nádvoří 259 m² Přerov 
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49. 562/1 zast.pl. a nádvoří 176 m² Přerov 

50. 562/2 zast.pl. a nádvoří 2 m² Přerov 
51. 552/2 zast.pl. a nádvoří 257 m² Přerov 
52. 75/30 zast.pl. a nádvoří 21 m² Přerov 

53. 75/29 zast.pl. a nádvoří 21 m² Přerov 
54. 75/28 zast.pl. a nádvoří 12 m² Přerov 
55. 99 zast.pl. a nádvoří 184 m² Přerov 

56. 1278 zast.pl. a nádvoří 603 m² Přerov 
57. 2159 zast.pl. a nádvoří 321 m² Přerov 
58. 199/1 zast.pl. a nádvoří 388 m² Přerov 

59. 646/1 zast.pl. a nádvoří 376 m² Přerov 
60. 3111/1 zast.pl. a nádvoří 1.218 m² Přerov 
61. 3114/2 zast.pl. a nádvoří 350 m² Přerov 

62. 3346/3 zast.pl. a nádvoří 204 m² Přerov 
63. 3346/4 zast.pl. a nádvoří 742 m² Přerov 
64. 2790/8 zast.pl. a nádvoří 270 m² Přerov 

65. 2790/7 zast.pl. a nádvoří 267 m² Přerov 
66. 1032/7 zast.pl. a nádvoří 249 m² Přerov 
67. 4394/51 zast.pl. a nádvoří 375 m² Přerov 

68. 648/1 ostatní plocha 301 m2 Přerov 
69. 648/2 zast.pl. a nádvoří 60 m2 Přerov 
70. 2645/2 zast.pl. a nádvoří 387 m2 Přerov 

71. 2645/7 zast.pl. a nádvoří 424 m2 Přerov 
72. 5327/1 zast.pl. a nádvoří 279 m2 Přerov 
73. 5747/5 zast.pl. a nádvoří 267 m2 Přerov 

74. 5747/6 zast.pl. a nádvoří 160 m2 Přerov 
75. 5747/7 zast.pl. a nádvoří 327 m2 Přerov 
76. 5747/8 zast.pl. a nádvoří 332 m2 Přerov 

77. 6577/120 zast.pl. a nádvoří 254 m2 Přerov 
78. 6577/121 zast.pl. a nádvoří 325 m2 Přerov 
 
a zároveň vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod výše uvedených pozemků za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě. 
 Výběrové řízení bude zveřejněno na úřední desce Magistrátu města Přerova a na internetových 
stránkách  statutárního města Přerova po dobu devíti kalendářních týdnů. 
 Výběrové řízení bude dále ve výše uvedené době zveřejněno dvakrát  v Přerovských listech, 
třikrát v Hospodářských novinách – příloha Reality a bydlení a třikrát v časopise  Real City – střední 
Morava. Jako doplňující informace bude při každém zveřejnění tohoto výběrového řízení uvedeno, že 
se jedná o převod pozemků pod stavbami bytových domů ve vlastnictví třetích osob. 

 

296/8/3/2011 Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku  p.č. 255/1 o výměře cca 7 m2, v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých  věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 255/1, zahrada, o výměře cca 7 m2, v k.ú. Přerov,     
do majetku ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Na prodej části 
pozemku p.č. 255/1 v k.ú. Přerov bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva 
bude uzavřena po výstavbě trafostanice, do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu 
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potvrzeného příslušným katastrálním úřadem na statutární město Přerov a vyhotovení znaleckého 
posudku statutárním městem Přerovem, kterým bude stanovena kupní cena v místě a čase obvyklá. 
Veškeré náklady spojené s převodem hradí statutární město Přerov. 

Odpovídá: Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Termín: 15.12.2011 

 

297/8/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 21 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, 
č.p. 2505, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.      
v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 21 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1, 3, 5, 7) a spoluvlastnických podílů 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 a pozemku p.č. 
4167/9 o výměře 585 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. 
ytové jednotky, nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 

 

298/8/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
bytové jednotky č. 1507/6 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, 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 úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 
1507/6 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) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 549.658,- Kč a 
spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov  ve výši 6793/206480 za 
cenu 15.268,- Kč, včetně doplatku za realizované opravy ve výši 6.461,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 571.387,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do 
vlastnictví stávající nájemkyně, paní L.M., přičemž převod bude realizován v termínu do 31.1.2012. 

 

299/8/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
žádost o úpravu nabídkových cen 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, převáděných 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 trvá na svém usnesení č. 179/6/3/2011, přijatém na          
6. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 20.6.2011, kterým byl schválen úplatný převod 19 
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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. 

 

300/8/3/2011 Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním 
městem Přerov a společností PSS Přerovská stavební a.s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě kupní, kterou dne 15.10.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.5.2011, uzavřely statutární 
město Přerov jako budoucí prodávající a PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem 
Skopalova 2861/7, Přerov jako budoucí kupující, k pozemkům p.č. 230 (zastavěná plocha a nádvoří) o 
výměře 338 m2, p.č. 231 (ostatní plocha) o výměře 291 m2 a částem pozemků p.č. 4934 (ostatní 
plocha) o výměře cca 17 m2, p.č. 203 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 11 m2, p.č. 205 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 377 m2, p.č. 207/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
cca 328 m2, p.č. 208/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 260 m2 a p.č. 4931 (ostatní plocha) o 
výměře cca 85 m2, vše v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 2 bude změněno znění čl. II odst. 2  smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě tak, že text: 
  
„Smluvní strany se zavazují, že kupní smlouvy k pozemkům resp. částem pozemků, které jsou uvedeny 
v odst. 1 tohoto článku smlouvy, uzavřou následujícím způsobem: 
 
a) k pozemkům p.č. 230, p.č. 231 a části pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov bude mezi smluvními 
stranami uzavřena kupní smlouva do 30 dnů ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu 
prodávajícímu geometrický plán na rozdělení pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov potvrzený příslušným 
katastrálním úřadem a současně ode dne, kdy příslušný stavební úřad vydá rozhodnutí či jiné 
opatření, kterým vysloví souhlas s rozdělením pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov dle předloženého 
geometrického plánu,   
 
b) k částem pozemků p.č. 203, p.č. 205, p.č. 207/1, p.č. 208/1 a p.č. 4934 v k.ú. Přerov budou po 
dokončení stavby každého jednotlivého polyfunkčního objektu na dotčených nemovitostech uzavřeny 
mezi smluvními stranami samostatné kupní smlouvy na všechny výše uvedené pozemky zastavěné tímto 
polyfunkčním objektem, a to do 90 dnů ode dne, kdy bude budoucímu prodávajícímu doručen 
geometrický plán na zaměření tohoto polyfunkčního objektu potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem.“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
„Smluvní strany se zavazují, že kupní smlouvy k pozemkům resp. částem pozemků, které jsou uvedeny 
v odst. 1 tohoto článku smlouvy, uzavřou následujícím způsobem: 
 
a) k pozemkům p.č. 230, p.č. 231 a části pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov bude mezi smluvními 
stranami uzavřena kupní smlouva do 30 dnů ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu 
prodávajícímu geometrický plán na rozdělení pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov potvrzený příslušným 
katastrálním úřadem a současně ode dne, kdy příslušný stavební úřad vydá rozhodnutí či jiné 
opatření, kterým vysloví souhlas s rozdělením pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov dle předloženého 
geometrického plánu,   
 
b) k částem pozemků p.č. 203, p.č. 205, p.č. 207/1, p.č. 208/1 a p.č. 4934 v k.ú. Přerov budou mezi 
smluvními stranami uzavřeny samostatné kupní smlouvy, přičemž každá samostatná kupní smlouva 
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bude uzavřena ke všem částem výše uvedených pozemků, které budou jednotlivým polyfunkčním 
objektem zastavěny, a to do 30 dnů ode dne, kdy bude budoucímu prodávajícímu doručen geometrický 
plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude na výše uvedených pozemcích zaměřen 
jednotlivý polyfunkční objekt jako rozestavěná budova ve smyslu ust. § 27 písm. l) zákona č. 344/1992 
Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“  
 
Ostatní ujednání smlouvy o budoucí smlouvě kupní se nemění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

 

301/8/3/2011 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 456/3 v k.ú. Lověšice u Přerova 
z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města 
Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 456/3 
(ostatní plocha – silnice) v k.ú. Lověšice u Přerova, označené geometrickým plánem č. 249-109/2011 
ze dne 12.8.2011 jako pozemek p.č. 456/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 343 m2      
v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 
1191/40a, Olomouc – Hodolany, se kterou hospodaří Správa silnic Olomouckého kraje, IČ 70960399, 
se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc – Hodolany, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

302/8/3/2011 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 542/3, a spoluvlastnického podílu na pozemku 
p.č.  528/2, a  p.č. 529/7  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 542/3, ostatní 
plocha, ostatní komunikace,  o výměře 93 m2 v k.ú. Přerov,  ze spoluvlastnictví  Mgr. Š.H. a  Ing. V. 
H., (každý k id. 1/2 spoluvlastnického podílu), do vlastnictví statutárního města Přerova za  
dohodnutou   kupní cenu stanovenou ve znaleckém posudku č. 788/11 znalce Ing. Jiřího Pavelky, která 
činí 76 362,11 Kč (tj. 821,09 Kč/m2) za podmínky zajištění finančního krytí. 

 

303/8/4/2011 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/11 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. 6/11 ze dne 4. 5. 2011 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a Mgr. R.Š., jako dlužníkem, jehož předmětem bude 
změna znění čl. III odst. 1, věty první tak, že její stávající text: 
 
 „Dlužník se zavazuje 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 1145000049 a to tak, aby částku 105 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradil 
nejpozději do 15. 5. 2017.“ 
 
 se nahrazuje textem: 
„Dlužník se zavazuje 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, 
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variabilní symbol 1145000049 a to tak, aby částku 93 797,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradil nejpozději  
do 15. 5. 2017.“ 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

 

304/8/4/2011 Prominutí pohledávky na poplatku z prodlení a záměr na poskytnutí 
daru paní H.S. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 146 563,00 Kč za paní 

H.S., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s 
užíváním bytu č. 5, v domě č.p. 1684, nám. Fr. Rasche 6, v Přerově. Pohledávka statutárního 
města /Přerova na poplatku z prodlení za prodlení se zaplacením nájemného činí 47 777,00 Kč 
a pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za prodlení se zaplacením 
úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu činí 98 786,00 Kč. 

 
2. neschvaluje záměr na poskytnutí daru v částce 894 689,00 Kč paní H.S., jako kompenzaci za 

uhrazený poplatek z prodlení ve výši 894 689,00 Kč vzniklý z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 5, v domě č.p. 1684, nám. Fr. 
Rasche 6. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

 

305/8/4/2011 Dohoda o splátkách pohledávky za paní V.S.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerov, jako 
věřitelem a paní V.S. jako dlužníkem, o splátkách pohledávky ve výši 14.987,- Kč s příslušenstvím se 
lhůtou splatnosti 30 měsíců ode dne uzavření dohody za neuhrazené náklady pohřbu. Podmínkou 
uzavření dohody je uznání pohledávky co do jejího důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi 
věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a o 
tom, že dlužník bude ve splátkách hradit rovněž úroky z prodlení jako příslušenství výše uvedené 
pohledávky. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

306/8/4/2011 Rozpočtové opatření č. 13 

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

 

307/8/4/2011 Rozpočtové opatření č. 14 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a 
závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 
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308/8/4/2011 Žádost o poskytnutí příspěvku na uspořádání závodu Velká cena 
města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Střední škola zemědělská, IČ: 63701171, se 
sídlem Přerov, Osmek 47, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním závodu Velká 
cena města Přerova, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   510  Investiční akce (org. 500216 – 
 Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
 – veřejné osvětlení) 

1 315,0 * - 20,0 1 295,0 

  6121    Budovy, haly a stavby   - 20,0   
3419   110  Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 20,0 20,0 

  5339    Neinvestiční transfery cizím 
 příspěvkovým organizacím 

  + 20,0   

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 31 978,8 * + 20,0 31 998,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

309/8/5/2011 Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního 
rozvoje statutárního města Přerova za rok 2010 

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

rozvoje statutárního města Přerova za rok 2010, 
 
2. ukládá Radě města Přerova zabývat se přípravou strategického rozvojového dokumentu města 

Přerova pro období 2014 - 2020 a předložit harmonogram činností včetně personálního 
obsazení v průběhu roku 2012. 

 

310/8/5/2011 Smlouva o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním 
městem Přerovem společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 
2011 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí provozního a 
investičního příspěvku statutárním městem Přerovem společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 
2011 v celkové výši 8 000 000 Kč mezi statutárním městem Přerovem a společností Regionální letiště 
Přerov, a. s. Trávník 30, 750 02 Přerov, IČ: 28572971. 
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311/8/7/2011 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, 
Komenského 29, IČ: 00842966, se sídlem Přerov, Komenského 29, pro 17 studentů a 2 
pedagogy školy na náklady spojené s účastí na výměnném pobytu v družebním městě Cuijk - 
Holandsko, který se konal v termínu od 19. do 25. března 2011, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   
 
 

6121 

510 Investiční akce (org. 500216 - 
Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
- veřejné osvětlení) 
Budovy, haly a stavby 

1 465,0 * - 20,0 
 
 

- 20,0 

1 445,0 

3121   
5339 

610  Gymnázia  
Neinvestiční transfery cizím 
příspěvkovým organizacím 

0,0  + 20,0 
+ 20,0 

 20,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 31 828,8 * + 20,0 31 848,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

 

312/8/7/2011 TJ SPARTAK PŘEROV - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se 
sídlem Přerov, Bezručova 4, na náklady spojené s účastí družstva žen kuželkářského oddílu v 
Evropském poháru, který se konal v termínu od 4. do 8. října 2011 v italském Bolzánu. 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   
 
 

6121 

510 Investiční akce (org. 500216 - 
Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
- veřejné osvětlení) 
Budovy, haly a stavby 

1 365,0 * - 20,0 
 
 

- 20,0 

1 345,0 
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 3419  
5222 

610  Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

 1 150,0 * + 20,0 
+ 20,0 

 1 170,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 31 928,8 * + 20,0 31 948,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

 

313/8/7/2011 TK Precolor Plus Přerov o.s. - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se 
sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady spojené s organizací mezinárodního juniorského 
tenisového turnaje ITF kategorie 1, který se konal v termínu od 15. do 23. ledna 2011 
v Přerově, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   
 
 

6121 

510 Investiční akce (org. 500216 - 
Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
- veřejné osvětlení) 
Budovy, haly a stavby 

1 445,0 * - 80,0 
 
 

- 80,0 

1 365,0 

 3419  
5222 

 610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 070,0  + 80,0 
+ 80,0 

 

 1 150,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 
 
 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 31 848,8 * + 80,0 31 928,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 
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314/8/7/2011 ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV - účelová dotace 

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

mezi statutárním městem Přerov a subjektem ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV,       
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, které se konalo  
24. července 2011 v České republice a 31. července 2011 ve Španělsku, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   
 
 

6121 

510 Investiční akce (org. 500216 - 
Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
- veřejné osvětlení) 
Budovy, haly a stavby 

1 330,0 * - 15,0 
 
 

- 15,0 

1 315,0 

3419   
5222 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 185,0 * + 15,0 
+ 15,0 

1 200,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 31 963,8 * + 15,0 31 978,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

 

315/8/7/2011 Veslařský klub Přerov - účelová dotace 

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

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Veslařský klub Přerov, IČ: 64601749, se 
sídlem Přerov, Bezručova 4, na pořádání Českého poháru ve veslování na trenažérech, který se 
bude konat v Přerově v měsíci listopadu roku 2011, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   
 
 

510 Investiční akce (org. 500216 - 
Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
- veřejné osvětlení) 

1 345,0 * - 15,0 
 
 

1 330,0 
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6121 Budovy, haly a stavby - 15,0 

3419   
5222 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 170,0 * + 15,0 
+ 15,0 

1 185,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 31 948,8 * + 15,0 31 963,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

 

316/8/8/2011 Záměr statutárního města Přerova - poskytnutí mimořádné účelové 
dotace - "Anděl" Kel č 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace 
ve výši 10 000,- Kč subjektu "Anděl", se sídlem 756 43 Kelč - Penzion 290, IČ 66934702,                 
na charitativní akci s názvem ParaAkademie -7. ročník. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

317/8/8/2011 Poskytnutí dotací na pohotovostní lékárenskou službu v Přerově o 
nedělích a svátcích     v roce 2011 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 
 
1. poskytnutí dotace ve výši 7 378,- Kč  a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem ÁBRÁNYI spol. s r.o., IČ 25543113, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
nám. Přerovského povstání 2803/1, PSČ 750 02 
 
2. poskytnutí dotace ve výši 7 378,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV s.r.o., IČ 47674351, se sídlem 
Přerov, Komenského ul. 40, PSČ 750 00 
 
3. poskytnutí dotace ve výši 3 278,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem "LÉKÁRNA MD", spol. s r.o., IČ 60322853, se sídlem Přerov, Boh. 
Němce 371, PSČ 750 00 
 
4. poskytnutí dotace ve výši 5 738,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem IVED - Media s.r.o.,  IČ 26876892, se sídlem Přerov I-Město, Jiráskova 
157/20, PSČ 750 02 
 
5. poskytnutí dotace ve výši 9 836,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s.r.o., IČ 26821681, se sídlem 
Přerov, Přerov I-Město, Husova č.p. 2846, č. or. 2, PSČ 750 02, z toho provozovna  Přerov, Přerov I-
Město, Budovatelů 197/6, dotace ve výši 4 918,- Kč a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova 
č.p.2846, č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši 4 918,- Kč 
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6. poskytnutí dotace ve výši 6 558,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza s.r.o., IČ 26843617, se sídlem 
Přerov, Přerov I - Město, Kratochvílova 143/13, PSČ 750 02 
 
7. poskytnutí dotace ve výši 3 278,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se sídlem Přerov, Přerov I - 
Město, Čechova 949/25, PSČ 750 02  
 
8. poskytnutí dotace ve výši 3 278,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem PharmDr. Jolana Široká, IČ 48002402, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Čechova 760/41, PSČ 750 02 
 
9. poskytnutí dotace ve výši 3 278,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem Mgr. Vlasta Chytilová, IČ 48001163, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Trávník 322/29, PSČ 750 02  
 
na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v roce 2011. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

318/8/8/2011 Veřejná vánoční sbírka - zřízení fondu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. zřizuje dočasný peněžní fond s názvem "Vánoční sbírka 2011" 
 
2. vydává Statut dočasného peněžního fondu "Vánoční sbírka 2011". 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 25.11.2011 

 

319/8/9/2011 Obecně závazná vyhláška č. .../2011 o podmínkách výkonu práce řidiče 
taxislužby na území statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2011 o 
podmínkách výkonu práce řidiče taxislužby na území statutárního města Přerova. 

 

320/8/9/2011 Memorandum o spolupráci a společném postupu při tvorbě 
Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Memorandum o spolupráci a společném 
postupu při tvorbě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji. 

 

321/8/9/2011 Finanční dotace pro Římskokatolickou farnost Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti Penčice, IČ 451 80 181, ve 

výši 25 000,-- Kč na instalaci sochy sv. Josefa ke vstupu do kostela v Přerově-Penčicích a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace, 
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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 

3792   4/830  Ekologická výchova a osvěta 350,0 - 19,8 330,2 
  5222    Neinvestiční transfery 

 občanským sdružením 
  - 19,8   

3322   830  Zachování a obnova kulturních   
 památek 

80,0 - 5,2 74,8 

  5169    Nákup ostatních služeb   - 5,2   
3322   830  Zachování a obnova kulturních   

 památek 
150,0 + 25,0 175,0 

  5223    Neinvestiční transfery církvím 
 a náboženským společnostem 

  + 25,0   

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 31 723,6 + 5,2 31 728,8 
 

 

322/8/9/2011 Finanční dotace pro Římskokatolickou farnost Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti Přerov, IČ 451 80 199, ve výši 

100 000,-- Kč na opravu střechy fary, Kratochvílova ul, objekt č.p. 116/6, pozemek p.č. 4/3, 
k.ú. Přerov, a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   510  Investiční akce (org. 500216 – 
 Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
 – veřejné osvětlení) 

1 565,0 - 100,0 1 465,0 

  6121    Budovy, haly a stavby   - 100,0   

3322   830  Zachování a obnova kulturních   
 památek 

175,0 * + 100,0 275,0 

  5223    Neinvestiční transfery církvím 
 a náboženským společnostem 

  + 100,0   

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 31 728,8 * + 100,0 31 828,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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323/8/9/2011 Návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2011 o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2011 o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

324/8/9/2011 Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 
vyrozumívacího systému AMDS pro členy JSDH Přerov I. - Město 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí každoroční dotace ve výši 7.500,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem HZS Olomouckého kraje, IČ: 
70885940, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc na provoz systému AMDS pro účely 
vyrozumívání členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov I. – Město prostřednictvím 
systému automatického telefonního volání a krátkých textových zpráv o vyhlášení poplachu 
jednotky, 

 
2. pověřuje primátora města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

 

325/8/9/2011 Informace o výsledku projednání Petice na podporu Výzvy zastupitelů 
města Přerova k vyřešení dopravní krize ve městě Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o výsledku projednání Petice 
na podporu "Výzvy zastupitelů města Přerova k vyřešení dopravní krize ve městě Přerově“. 

 

326/8/9/2011 Vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu předloženou tajemníkem MMPr 
týkající se vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací. 

 

327/8/9/2011 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova   –     
bytu č.  2006/8 v domě č. p. 2006 , bytu č. 2487/6 v domě č.p. 2485, 
2486, 2487 a 2488,   bytu č. 2460/6 a bytu č. 2463/6 v domě č.p.  2460, 
2461, 2462 a 2463, bytu č.  319/16 v domě č.p.  319, všechny byty v obci 
Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2006/8 v domě č.p. 2006, nám. Svobody č. or. 8, 

Přerov,  na pozemku p. č. 2136 a p.č. 2135 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 
9324/76670 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 9324/76670  
na pozemku p. č. 2136  zast. pl. o výměře 417 m², p.č. 2135  ost. pl. o výměře 295 m², v    k. ú.  
Přerov, obci Přerov, do vlastnictví paní Ing. K.H. za kupní cenu 641 111,00 Kč, 

 
2. 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 



 18

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 
pana Ing. P.V. za kupní cenu 501 000,00 Kč, 

 
3. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2460/6   v domě č.p. 2460, 2461, 2462 a 2463 , Jižní 

čtvrť I, č. or. 5, 6, 7 a 8, Přerov, na pozemku p.č. 5737/1 zast. pl. včetně spoluvlastnického 
podílu 5075/124153 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
5075/124153 na  pozemku p.č. 5737/1 zast. pl. o výměře 576 m² v k. ú.   Přerov, obci Přerov, 
do vlastnictví manželů J.a J.K. za kupní cenu 600 000,00 Kč, 

 
4. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2463/6 v domě č.p. 2460, 2461, 2462 a 2463, Jižní 

čtvrť I, č. or. 5, 6, 7 a 8, Přerov, na pozemku p. č. 5737/1  zast. pl.   včetně    spoluvlastnického   
podílu 5043/124153 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
5043/124153 na pozemku p.č. 5737/1 zast. pl. o výměře 576 m²  v k. ú. Přerov, obci Přerov, 
do vlastnictví pana  Ing. J.Č. za kupní cenu 501 000,00 Kč, 

 
5. schvaluje úplatný převod pohledávky  za panem J.B. ve výši 27 327,-- Kč bez  příslušenství, 

která se váže k bytu č. 319/16 v domě č.p. 319, Velká Dlážka č. or. 25, Přerov, na pozemku 
parc. č. 4160/5 zast. pl. v k.ú. Přerov, obci Přerov,  do vlastnictví  pana  P.K. za  úplatu ve výši 
20 000,00 Kč, 

 
6. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 319/16 v domě č.p. 319, Velká Dlážka č. or. 25, 

Přerov, na pozemku p.č. 4160/5  zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
3164/126786 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
3164/126786 na pozemku p.č. 4160/5 zast. pl. o výměře 231 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, po 
úhradě úplaty za pohledávku, která se k předmětnému bytu váže, do vlastnictví pana P.K.  za 
kupní cenu  510 000,00 Kč. 

 

328/8/9/2011 Obecně závazná vyhláška o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány výherní hrací přístroje včetně interaktivních 
videoloterijních terminálů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení: 
 
1. vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přerova č......./2011 o stanovení míst, na kterých 

mohou být provozovány výherní hrací přístroje včetně interaktivních videoloterijních 
terminálů v navrženém znění, 

 
2. zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení míst , ve kterých mohou být 

provozovány výherní hrací přístroje, 
 
3. uložit Radě města ihned po nabytí účinnosti vyhlášky č........../2011 zajistit ve smyslu § 43 

Loterijního zákona podání podnětů příslušným orgánům na zrušení těch povolení k 
provozování výherních hracích přístrojů včetně interaktivních videoloterijních terminálů, které 
jsou v rozporu s vyhláškou č........./2011, neboť by je na základě tohoto právního předpisu 
nebylo možno povolit. 

 

329/8/10/2011 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami vznesenými na 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 12.12.2011 

 

V Přerově dne 31. 10. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Jiří Lajtoch             Mgr. Josef Kulíšek 
primátor města Přerova            náměstek primátora města Přerova 

 
 
 
 
 


