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 USNESENÍ  z 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12. prosince 2011 

 

330/9/1/2011 Zahájení, schválení programu 9. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje   program 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12. prosince 2011 
 
2. schvaluje Bc. Václava Zatloukala a RSDr. Josefa Nekla za ověřovatele 9. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova 
 

 

331/9/2/2011 Informace o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva 
města, informace z výborů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

332/9/3/2011 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – převod 
nemovitých věcí  z  vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 o výměře cca 
18 m2   v k.ú. Přerov. 
 

 

333/9/3/2011 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. 
 

 

334/9/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2469/4 v objektu k bydlení č.p. 
2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471, příslušném k části obce Přerov         
I – Město, na pozemku p.č. 735/1 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. 2469/4 v objektu 
k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471, příslušném k části obce Přerov I – Město,             
na pozemku p.č. 735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/13, 14, 15, 16), včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 5042/122985    
za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 163.543,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném 
pozemku p.č. 735/1 v k.ú. Přerov ve výši 5042/122985 za cenu 18.795,- Kč, včetně doplatku ke kupní 
ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 5.771,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí 
za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 188.109,- Kč, ve smyslu zákona     
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č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007     
v platném znění, do vlastnictví nájemce, pana P.M., z původního termínu do 30.9.2011 na nový termín 
do 26.10.2011. 
 

 

335/9/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
spoluvlastnického podílu ve výši 579/7028 na pozemcích p.č. 5745/6       
a p.č. 5745/7 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu          
ve výši 579/7028 na pozemcích p.č. 5745/6, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 5745/7, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví manželů      
P.   a   D.D., jako příslušných vlastníků bytové jednotky č. 2524/4 v objektu k bydlení, za kupní cenu 
ve výši 21.961,- Kč 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, tj. ve 
výši 30 % ceny stanovené znaleckým posudkem. 
 

 

336/9/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 16 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2139, včetně 
pozemku p.č. 2140, vše v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 1963, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2139, 
včetně pozemku p.č. 2140, vše v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5) a spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 1963, pozemku p.č. 2139 o výměře 787 m², zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemku p.č. 2140 o výměře 647 m², ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov, které            
k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do 
vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 
(Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 

 

337/9/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 15 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích 
p.č. 5745/21, p.č. 5745/22 a p.č. 5745/23 vše v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 15 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném        
na pozemcích p.č. 5745/21, p.č. 5745/22 a p.č. 5745/23 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8, 9, 10)          
a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520       
a pozemků p.č. 5745/21 o výměře 157 m², p.č. 5745/22 o výměře 149 m² a p.č. 5745/23 o výměře    
148 m², vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových 
jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových 
jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů          
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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. 
 

 

338/9/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 3 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1313, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2129, včetně 
pozemku p.č. 2130, vše v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 3 bytových jednotek v objektu   
k bydlení č.p. 1313, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2129, 
včetně pozemku p.č. 2130, vše v k.ú. Přerov (Jungmannova 8) a spoluvlastnických podílů                  
na společných částech objektu k bydlení č.p. 1313, pozemku p.č. 2129 o výměře 275 m², zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemku p.č. 2130 o výměře 64 m², ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov, které              
k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova             
do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu             
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy. 
 

 

339/9/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 1323/2, ost. plocha, v k.ú. Žeravice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný  převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova - části  pozemku  p.č. 1323/2, ost. plocha o  výměře  cca 7 m2, v  k.ú. 
Žeravice, do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín, IČ 24729035,         
za kupní cenu v místě a čase obvyklou. Na prodej části pozemku p.č. 1323/2 v k.ú. Žeravice bude 
uzavřena smlouva  o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena po výstavbě kioskové 
trafostanice, do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu 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 
kupující. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 24.2.2012 

 

 

340/9/3/2011 Převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
pozemku  p.č.  658/2  v k.ú.  Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 658/2,  zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 5 m2  v  k.ú. 
Kozlovice u Přerova  do vlastnictví ( společného jmění manželů),  Ing.  F.H.   a   J.H., za  cenu v  
místě a čase  obvyklou stanovenou ve znaleckém  posudku č. 188/11 znalce Jiřího Pazdery, která činí  
2 670,- Kč (tj. 534,- Kč/m2). 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.6.2012 
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341/9/3/2011 Převod  nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova - 
pozemku  p.č. 232/2  v k.ú. Vinary u  Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 232/2 trvalý 
travní porost  o výměře  225 m2  v  k.ú.  Vinary  u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova     
do  vlastnictví Mysliveckého sdružení  Michalov, o.s.,  IČ: 47998938, za  cenu v  místě a čase 
obvyklou, zjištěnou ve znaleckém posudku č. 184/11 znalce Jiřího Pazdery, která činí  3 375,- Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 28.6.2012 

 

 

342/9/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 2680/78 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2680/78 zast. 
plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Přerov I-Město, Šířava 483/21, IČ 47674521 
za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá: 13 800,- Kč, tj. 600,- 
Kč/m2 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2012 

 

 

343/9/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 5453/1, ost. plocha v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5453/1,ost. 
plocha, označené dle geometrického plánu č. 5350-35/2011 jako pozemek p.č. 5453/9 ost. plocha         
o výměře 125 m2 v k.ú.Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Řeznictví 
Kunovský, s.r.o. s místem podnikání 753 01 Hranice, Hranice I-Město, Jiráskova č.p. 410,                 
IČ 25822128 za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku,  cena v místě a čase obvyklá činí          
150 000,- Kč, tj. 1200,- Kč/m2 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2012 

 

 

344/9/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova -  pozemků p.č. 6747/1, p.č. 6749/6, p.č. 6749/7, p.č. 6749/16, 
p.č. 6752/39, p.č. 6752/43, p.č. 6752/44, p.č. 6752/45, budovy bez čp/ev,  
jiná stavba, stojící na pozemcích p.č. 6749/35, p.č. 6749/7, budovy bez 
čp/če, stojící na pozemcích p.č. 6752/39, p.č. 6752/6, p.č. 6742/40, 
budovy bez čp/ev, stojící na pozemcích p.č. 6749/6, p.č. 6749/34, vše      
v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví Opavské realitní s.r.o., se sídlem 
Vojanova 139/10, Malé Hoštice, 746 01 Opava, IČ 28620780, do vlastnictví statutárního 
města Přerova - pozemků p.č. 6747/1, ostatní plocha o výměře 241 m2, p.č. 6749/6, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 45 m2, p.č. 6749/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2, 
p.č. 6749/16, ostatní plocha o výměře 672 m2, p.č. 6752/39, zastavěná plocha a nádvoří           
o výměře 392 m2, p.č. 6752/43, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 294 m2, p.č. 6752/44 
ostatní plocha o výměře 2.576 m2, p.č. 6752/45, ostatní plocha o výměře 2.549 m2, budovy 
bez čp/ev,  jiná stavba, stojící na pozemcích p.č. 6749/35, p.č. 6749/7,  za cenu v čase a místě 
obvyklou  v celkové výši 7.133.000,-Kč,- (pozemky celkem 6.873.000,- Kč, tj. 1.000,- Kč/ 
m2,  budova 260.000,- Kč),  za podmínky zajištění finančních prostředků,  
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  pozemkům p.č. 6747/1, ostatní plocha o výměře 241 m2, p.č. 6749/6, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2, p.č. 6749/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
104 m2, p.č. 6749/16, ostatní plocha o výměře 672 m2, p.č. 6752/39, zastavěná plocha               
a nádvoří o výměře 392 m2, p.č. 6752/43, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 294 m2, p.č. 
6752/44 ostatní plocha o výměře 2.576 m2, p.č. 6752/45, ostatní plocha o výměře 2.549 m2, 
které jsou ve vlastnictví Opavské realitní s.r.o., se sídlem Vojanova 139/10, Malé Hoštice,     
746 01 Opava, IČ 28620780. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 24.4.2012 

 

2. neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví Reality Příbor s.r.o., se sídlem 
Tyršova 476, 742 58  Příbor, IČ 28620631, do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu   
v místě   čase obvyklou - budovy bez čp/če, zemědělská stavba, stojící na pozemcích p.č. 
6752/39, p.č. 6752/6, p.č. 6742/40, ve výši 2.740.000,- Kč budovy bez čp/ev, občanská 
vybavenost, stojící na pozemcích p.č. 6749/6, p.č. 6749/34, ve výši 230.000,- Kč, obě v k.ú. 
Přerov, celkem 2.970.000,-Kč. 

 
 

345/9/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku  p.č. 1006/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
V.V.,  do vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1006/1, geometrickým plánem    
č. 5441-95/2011 označené jako pozemek p.č. 1006/8  o výměře 120 m2 v k.ú. Přerov, za cenu v čase   
a místě obvyklou  ve výši 54.000,- Kč, tj. 450,- Kč/m2. Statutární město Přerov uhradí náklady na 
vypracování znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 24.2.2012 

 

 

346/9/3/2011 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 5935/19 v  k.ú.  Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný  převod nemovitých věcí z vlastnictví 
paní V.M., do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5935/19 v k.ú.  Přerov, orná půda, 
o výměře 5.153 m2, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.063.070,- Kč, z toho část pozemku o 
výměře 543 m2 ve výši 48.870,- Kč, tj. 90,-Kč/m2 ( stavba obslužné komunikace), část pozemku o 
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výměře 4.610 m2 ve výši 1.014.200,-Kč, tj. 220,- Kč/m2 (plocha pro terminál kombinované dopravy), 
a to za podmínky zajištění finančních prostředků. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

347/9/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 3443/64 a p.č. 3443/66 oba v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 3443/64, ostatní 
plocha, o výměře 222 m2 a pozemku p.č. 3443/66, ostatní plocha, o výměře 99 m2 oba v k.ú. Přerov     
z majetku společnosti MSEM a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Collo-louky 126, IČ: 64610080               
do majetku statutárního města Přerova, za kupní cenu 263.860,- Kč, t.j. 822,- Kč/m2- cena v místě        
a čase obvyklá. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2012 

 

 

348/9/3/2011 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 529/7,  a pozemku  p.č.  
528/2  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  spoluvlastnického podílu: 
 
1.   k  id. ¼ spoluvlastnického podílu,  k  id. 329/15263  pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha         

a  nádvoří,  o výměře 48 m2   v k.ú. Přerov z vlastnictví Š.Ch. 
2.  k id. ¼ spoluvlastnického podílu, k id. 329/15263  pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha           

a  nádvoří,  o výměře 48 m2   v k.ú. Přerov z vlastnictví, M.P. 
3.   k id ¼ spoluvlastnického  podílu, k  id. 329/15263  pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha         

a  nádvoří,  o výměře 48 m2   v k.ú. Přerov z vlastnictví, A.V. 
4.  k  id ¼ spoluvlastnického podílu, k  id. 329/15263  pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha         

a  nádvoří,  o výměře 48 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví, M.V. 
do vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši 276,50 Kč za id. 1/4 
spoluvlastnického  podílu (celkem 1106,- Kč). Převod bude hrazen z finančních prostředků 
společenství vlastníků jednotek. 
 
5.  k id 1/2  spoluvlastnického podílu, k  id. 329/15263  pozemku p.č. 528/2, zastavěná plocha      

a nádvoří  o výměře  380 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví  Mgr. Š.H. 
6.  k id 1/2 spoluvlastnického podílu, k  id. 329/15263  pozemku p.č. 528/2, zastavěná plocha       

a nádvoří  o výměře  380 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví   Ing. V.H. 
do vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 6143,50Kč za 1/2 
spoluvlastnického podílu (celkem 12 287,- Kč,-). Převod bude hrazen z finančních prostředků 
společenství vlastníků jednotek. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.6.2012 
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349/9/3/2011 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  
části  pozemku p.č.  5990/43,  orná  půda,  v  k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5990/43, 
orná  půda v  k.ú. Přerov, označené dle geometrického plánu č. 5395-141/2011 vyhotoveného  Ing. 
M.T.,  jako pozemek p.č. 5990/52, orná  půda, o výměře 1250 m2  v k.ú. Přerov, z vlastnictví K.O.     
do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu stanovenou ve znaleckém posudku znalce             
Ing. Františka Sehnala, která činí 158 450,-Kč, (tj. 126,76 Kč/m2) za podmínky rozpočtového krytí. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.12.2012 

 

 

350/9/3/2011 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2152/2, p.č. 2152/3 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 2152/1 ost. pl., 
ost. komunikace o výměře 1.257 m2, p.č. 2152/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 706 m2 a p.č. 2152/3 
zast. pl. a nádvoří o výměře 70 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu     
ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábř. 390/42, IČ 69797111          
do vlastnictví statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

351/9/3/2011 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města  Přerova – 4 
bezbariérových bytových jednotek v objektu bydlení č.p. 735, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  3082/3            
v k.ú. Přerov (Bayerova 5) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod bezbariérových bytových jednotek: 

-  č. 735/1 o celkové výměře 25,09 m2, (1+kk), v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3082/3 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov, (Bayerova 5) 
včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 
3082/3 ve výši id. 2509/177956 z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem Přerov I - 
Město, nám. T.G.M. 223/12, IČ 42866669 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 630. 975,- Kč, 

 
-  č. 735/2 o celkové výměře 58,29 m2, (3+kk), v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3082/3 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov, (Bayerova 5) 
včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 
3082/3 ve výši id. 5829/177956 z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem Přerov I - 
Město, nám. T.G.M. 223/12, IČ 42866669 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1. 462. 044,-Kč, 

 
-  č. 735/3 o celkové výměře 44,63 m2, (2+kk), v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3082/3 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov, (Bayerova 5) 
včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 
3082/3 ve výši id. 4463/177956 z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem Přerov I - 
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Město, nám. T.G.M. 223/12, IČ 42866669 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1. 120. 248,-Kč, 

 
-  č. 735/4 o celkové výměře 40,40 m2, (2+kk),  v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3082/3 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov, (Bayerova 5) 
včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 
3082/3 ve výši id. 4040/177956 z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem Přerov I - 
Město, nám. T.G.M. 223/12, IČ 42866669 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1. 013. 833,- Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 29.2.2012 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  4139 240  Ostatní převody z vlastních 
 fondů 

0,0 + 4 230,0 4 230,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3612   530  Investiční akce (org. 500228 – 
 Zakoupení čtyř bezbariérových 
 bytů Bayerova 5) 

0,0 + 4 230,0 4 230,0 

  6121    Budovy, haly a stavby  + 4 230,0  
 
FOND  OPRAV, MODERNIZACÍ  A  ROZŠIŘOVÁNÍ  BYTOVÉHO  FONDU  (FMB) 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 245  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

0,0 + 2 452,2 2 452,2 

 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6330   245  Převody vlastním fondům 
 v rozpočtech územní úrovně 

0,0 + 4 230,0 4 230,0 

  5345    Převody vlastním rozpočtovým 
 účtům 

  + 4 230,0  

  8115 245  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

1 777,8 - 1 777,8 0,0 

 
 

 

352/9/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  – pozemku p.č. 731 v k.ú. Čekyně 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 731, ostatní 
plocha, o výměře 64 m2 v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví pana F.L.,   k id 1/2 a paní   V.L.,   k id 1/2          
do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 640,- Kč, t.j. 10,- Kč/m2. Statutární 
město Přerov uhradí náklady spojené s převodem a daň z převodu nemovitostí. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2012 

 

 

353/9/3/2011 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 6802 a části pozemku p.č. 6840/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 6802, orná 
půda o výměře 59 m2 a části pozemku p.č. 6840/1, orná půda,  označený dle geometrického plánu       
č. 5312-11/2011 jako pozemek p.č. 6840/27, orná půda , o výměře 103 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví 
České republiky - Pozemkový fond České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a,       
IČ 45797072 do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

 

354/9/3/2011 Směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 5290/84, p.č. 5290/85, p.č. 
5290/86, p.č. 5290/91, částí 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 pozemky p.č. 5290/103, 
p.č. 5290/131, p.č. 5025/5 a p.č. 5296/2 vše v k.ú. Přerov                                                                                    

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje 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, částí 
pozemku p.č. 5290/93, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 5343-29/2011 označené jako p.č. 
5290/93 o výměře 304 m2 a p.č. 5290/132 o výměře 31 m2, částí p.č. 5290/94, ostatní plocha, dle 
geometrického plánu č. 5343-29/2011 označené jako p.č. 5290/94 o výměře 131 m2, p.č. 5290/133       
o výměře 68 m2 a p.č. 5290/134 o výměře 22 m2, pozemků 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 pozemky p.č. 5290/103, ostatní 
plocha, o výměře 927 m2, p.č. 5290/131, ostatní plocha, o výměře 210 m2, p.č. 5025/5, ostatní plocha, 
o výměře 296 m2 a 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, s doplatkem rozdílu cen pozemků         
ve výši 3.040,- Kč, ve prospěch statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2012 

 

 

355/9/3/2011 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 - změna 
usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 188/6/3/2011               
z 6. zasedání konaného dne 20.6.2011, kterým schválilo 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. 465-17/2011 pozemek 
označený novým parcelním číslem 587/3 o výměře 69 m2 oba v k.ú. Žeravice ve vlastnictví 
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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. 
 
Změnou se  text: 
"...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. 465-17/2011 pozemek označený novým parcelním číslem 587/3 o výměře     
69 m2 oba v k.ú. Žeravice." 
 
nahrazuje textem: 
"...směnu části pozemku p.č. 388  trvalý travní porost dle geometrického plánu č. 479-99/2011 
pozemek označený novým parcelním číslem 388/6 o výměře 81 m2 a části pozemku p.č. 587 ost.pl. dle 
geometrického plánu č. 479-99/2011 pozemek označený novým parcelním číslem 587/5 o výměře     
69 m2 oba v k.ú. Žeravice." 
 

 

356/9/4/2011 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 10/10 z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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. III odst. 1, věty první tak, že její 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 1145000034 a to tak, aby částku 100 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili 
nejpozději do 15. 9. 2016.“ 
 
 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 1145000034 a to tak, aby částku 92 060,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili nejpozději  
do 15. 9. 2016.“ 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

357/9/4/2011 Poskytování půjček z FMB - předpis, smlouvy, výběrové řízení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. vydává Vnitřní předpis č. .../11, kterým se mění a doplňuje Vnitřní předpis č. 24/07 Fond 

oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění Vnitřního předpisu č. 3/11 a 13/11, 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 
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2. bere na vědomí vzory smlouvy o půjčce, včetně dokumentace představující jejich jištění, 
vyhotovené Odborem vnitřní správy, 

 
3. schvaluje podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z  Fondu oprav, modernizací    

a  rozšiřování bytového fondu v roce 2012: 
           a) žádosti oprávněných osob, ve smyslu Vnitřního předpisu č. .../11 Fond oprav,  
                   modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů, budou podávány   
                   v termínu od 16. 1. 2012 – 20. 2. 2012, 

b)   místo pro vyzvednutí tiskopisů žádostí a jejich podání: Magistrát města Přerova, Bratrská       
34, 750 11 Přerov 2, Odbor ekonomiky, Oddělení cen a fondů bydlení, III. poschodí, 
dveře č. 66 – Kristina Bukvaldová. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

358/9/4/2011 „Transformace“ příspěvkové organizace Domovní správa města 
Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o dalším postupu 
„transformace“ příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova. 
 

 

359/9/4/2011 Rozpočtové opatření č. 16 

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

 

360/9/4/2011 Rozpočtové opatření č. 16 – dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného 
ukazatele: 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  4122 210  Neinvestiční přijaté transfery 
 od krajů 

2 388,9 * + 10,0 2 398,9 

  4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze stát. rozpočtu 

4 018,0 + 961,8 
+ 1 193,5 

6 173,3 

 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3113   610  Základní školy 17 389,5 * + 10,0 
+ 961,8 

+ 1 193,5 

19 554,8 

  5331    Neinvestiční příspěvky zřízeným 
 příspěvkovým organizacím 

 + 2 165,3  

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

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

33 425,1 * + 2 165,3 35 590,4 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 

 

361/9/4/2011 Kontokorentní úvěr 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě                       
o kontokorentním úvěru mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem 
Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ 45244782, za následujících podmínek:  
• úroková sazba 1M PRIBOR + 0,19 % p. a., 
• určený k přechodnému nedostatku finančních prostředků v roce 2012, 
• výše do 20 mil. Kč se splatností do 31.12.2012, 
• poskytnut bez zajištění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 12.1.2012 

 

 

362/9/4/2011 Upuštění od vymáhání pohledávky Základní školy Přerov, Želatovská 
8, IČ:49558862  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky Základní 
školy Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Želatovská 8,                
za R.O., k datu 12.12.2011 v celkové výši  26 063,87 Kč, z toho nájemné činí 12 010,- Kč a úroky        
z prodlení 14 053,87 Kč, z důvodu její nedobytnosti, a to v souladu s Vnitřním předpisem č. 5/2011 o 
postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových 
organizací při správě a odpisování pohledávek, vydaným Radou města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

363/9/4/2011 Obecně závazná vyhláška č.../2011, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2011, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 
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364/9/4/2011 Obecně závazná vyhláška č….2011, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému, 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2011, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

365/9/4/2011 Obecně závazná vyhláška č..../2011, kterou se stanoví, na kterých 
místech mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2011, 
kterou se stanoví, na kterých místech mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

366/9/4/2011 Obecně závazná vyhláška č. …/2011, o zákazu provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her na celém území města 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schválit Obecně závaznou vyhlášku    
č. …/2011 o zákazu provozování sázkových her,  loterií a jiných podobných her na celém území města 
v předloženém znění. 
 

 

367/9/4/2011 Obecně závazná vyhláška č..../2011, o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní 
terminál a herní místo lokálního herního systému 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2011,     
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál 
a herní místo lokálního herního systému ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

368/9/4/2011 Žádost o dotaci na vybavení pro Uměleckou akademii Street Art o.s. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 5.000,-
- Kč občanskému sdružení Umělecká akademie Street Art, IČ: 22889426, se sídlem Přerov I-Město,   
U Tenisu 841/12, na nákup gymnastického koberce. 
 

 

369/9/5/2011 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,          

a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2012: 

 
 příjmy          691 921 400 Kč 
 výdaje        666 594 400 Kč 
 financování        25 327 000 Kč 
 (dle příloh č. 1 a 2) 
 
2. stanovuje celkový počet zaměstnanců statutárního města Přerova, kteří budou zařazeni do 

Městské policie, na 51, 
 
3. schvaluje rozpočtový výhled do roku 2014 uvedený v příloze č. 3, 
 
4. stanovuje , že závaznými ukazateli rozpočtu jsou  výdaje specifikované v příloze č. 4, 
 
5. bere na vědomí , že transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu jsou 

zapracovány do rozpočtu na rok 2012 v předpokládané výši a zařazeny na příjmovou položku 
2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení závazných ukazatelů ze schváleného státního 
rozpočtu na rok 2012 bude rozpočet upraven formou rozpočtového opatření, 

 
6. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR Přerov s.r.o., IČ: 28593006, 
se sídlem Přerov, Petřivalského 5, na sportovní činnost v roce 2012, 

 
7. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 130 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE , IČ: 47999152, 
se sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní činnost a provoz fotbalového travnatého hřiště       
na parcele p.č. 62/1, fotbalových šaten v objektu občanské vybavenosti č.p. 215 na parcele p.č. 
61, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova v roce 2012, 

 
8. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 070 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Viktorie Přerov o.s.,                   
IČ: 66743338, se sídlem Přerov, Sokolská 734/28, na sportovní činnost a provoz: 

 
 • na ulici Sokolská  
  - dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p.č. 6724/1, 6724/4  
  - šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 

4293/4 
  - šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti č.p. 734 na parcele p.č. 

4306/30, 4306/31 a 4306/32, 
 • na ulici Alšova 
  - dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p.č. 5307/2 
  - šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 

5307/105 a 5307/334,  
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vše v k.ú. Přerov v roce 2012, 

 
9. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Přerovský volejbalový klub o.s., IČ: 
26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na sportovní činnost v roce 2012, 

 
10. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 400 000 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 sportovní činnost v roce 2012, 

 
11. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 450 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 
61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na sportovní činnost oddílu házené v roce 2012, 

 
12. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem AUTO KLUB P ŘEROV - město v AČR, IČ: 
00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na provoz tratě v areálu Přerovské rokle na 
parcele p.č. 426/8, 426/9, 426/14, 426/16, 426/18, 577, p.č.st. 823, p.č.st. 824, objektu č.e. 140 
na parcele p.č.st. 823, objektu č.e. 141 na parcele p.č.st. 824, vše v k.ú. Předmostí v roce 2012, 

 
13. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 170 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se 
sídlem Přerov, Petřivalského 1, na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. 
na parcele p.č. 5307/209 a 5307/227 a haly stolního tenisu v občanské vybavenosti č.p. 584 na 
parcele p.č. 5307/101 a 5307/441, vše v k.ú. Přerov v roce 2012, 

 
14. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 
61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na provoz sokolovny v občanské vybavenosti č.p. 
566 na parcele p.č. 4338 v k.ú. Přerov v roce 2012, 

 
15. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se 
sídlem Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, na provoz sportovní haly v občanské 
vybavenosti č.p. 214 na parcele p.č. 165 v k.ú. Žeravice v roce 2012, 

 
16. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 170 000 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 provoz: 

 
 • kuželny v občanské vybavenosti č.p. 626 na parcele p.č. 4325/2, 4325/3 a 4325/4         

v k.ú. Přerov v roce 2012, 
 • loděnice v občanské vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 

2012, 
 • atletického oválu včetně sektorů technických disciplín na parcele p.č. 6724/1, 4306/10, 

4306/11 a 4306/12 v k.ú. Přerov v roce 2012, 
 • fotbalového hřiště s umělou trávou na parcele p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov v roce 2012, 
 • dvou sportovních hal v občanské vybavenosti č.p. 3250 na parcele p.č. 2656/2 a bez 

č.p./č.e. na parcele p.č. 2656/3 v k.ú. Přerov v roce 2012. 
V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, atletického oválu včetně sektorů 
technických disciplín a fotbalového hřiště, se dotace poskytuje pouze na náklady na teplo, 
teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz 
odpadu, spojené s užíváním těchto sportovišť v roce 2012, 
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17. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Muzeum Komenského v Přerově, IČ: 
00097969, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, na provoz Záchranné stanice pro handicapované 
živočichy, poradenskou a osvětovou činnost v roce 2012, 

 
18. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 61 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond Přerov - Cuijk , IČ: 27803201,   
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 75/2, PSČ 750 02, na náklady spojené           
s recipročním zájezdem občanů Přerova do Cuijku v roce 2012, 

 
19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 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 pořádáním akce Zlatý Kanár v roce 2012, 

 
20. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, IČ: 67338500, 
se sídlem Přerov, U Bečvy 1, na náklady spojené s pořádáním folklorního festivalu V zámku   
a podzámčí v roce 2012, 

 
21. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK P ŘEROV o.s., IČ: 
49558048, se sídlem Přerov III – Lověšice, Družstevní 235/39, na činnost v roce 2012, 

 
22. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000 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 oslavy 100 let Klubu českých turistů v Přerově a 100 let 
odboru Klubu českých turistů SPARTAK PŘEROV v roce 2012, 

 
23. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2 750 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem IMIT s.r.o. , IČ: 62360540, se sídlem 
Přerov, Komenského 1035/4, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním 
veřejných kulturních vystoupení a představení v Městském domě pro obyvatele města 
uskutečněné v roce 2012, 

 
24. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 850 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového 
festivalu“ , IČ: 49558005, se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, na náklady spojené                     
s uskutečněním XXIX. Československého jazzového festivalu v roce 2012, 

 
25. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 
61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na činnost Loutkového divadla v roce 2012, 

 
26. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 133 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v ČR, IČ: 40613411, se sídlem 
Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, na provoz a činnost nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
ve městě Přerově v roce 2012, 

 
27. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 189 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Centrum setkávání, o.s., IČ: 49558200,            
se sídlem 750 02 Přerov, Kosmákova 46-48, na provoz organizace v roce 2012, 

 
28. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 748 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ: 49558561,    
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se sídlem U Bečvy 1, 750 02 Přerov, na pokrytí zdravotně výchovné, sociální a humanitární 
činnosti a na pokrytí provozních nákladů provozovaných objektů v roce 2012, 

 
29. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 473 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270,           
se sídlem Přerov, 9. května 1925/82, na zajištění provozu charitní ošetřovatelské                      
a pečovatelské služby, občanské poradny, setkávání seniorů SPOLU, romského komunitního 
centra Žížalka, romského komunitního centra Lačo jilo - Dobré srdce, chráněné dílny             
sv. Terezičky v roce 2012, 

 
30. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 104 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení Most k životu, IČ: 67338763,            
se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na provoz chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny, 
sociální rehabilitaci formou podporovaného zaměstnávání, integrovanou zájmovou činnost      
v roce 2012, 

 
31. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 246 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice, 
o.s., místní organizace Přerov, IČ: 47184418, se sídlem Kratochvílova 35, 750 02 Přerov,       
na provoz organizace a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením v roce 2012, 

 
32. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 151 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Jsme tady, o.s., IČ: 28553187, se sídlem 
Sokolská 2781/2, Přerov 750 02, na činnost, provozní a mzdové náklady organizace v roce 
2012. 

 
Body č. 6 až 32 jsou zpracovány dle přiložených zásad dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 
2012. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.8.2012 

 

33. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v ČR, IČ: 40613411,      
se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, na provoz Azylového domu pro matky     
s dětmi v Přerově, na rok 2012. Poskytnutí dotace bylo schváleno na 20. jednání Zastupitelstva 
města Přerova, konaném dne 2.2.2009, usnesením č. 608/20/6/2009, 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.8.2012 

 

34. schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“ z 16. 4. 2007: „Pro rok 2012 se 
pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti EVVO na území města vyčleňuje částka 
100 tis. Kč“, 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

35. schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na obnovu exteriérů památkově 
významných staveb na území města Přerova“ z 19. 10. 2005: „Pro rok 2012 se pro 
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poskytování dotací na obnovu exteriérů památkově významných staveb na území města 
vyčleňuje částka 150 tis. Kč“, 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

370/9/5/2011 Grantový program na rok 2012 - vyhlášení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. vyhlašuje Grantový program pro rok 2012 dle přiložených zásad 
 
2.  vyzývá žadatele k předkládání žádostí o finanční podporu dle přiložených zásad Grantového 

programu pro rok 2012. Termín pro podávání žádostí o finanční podporu je 8. února 2012     
na adresy dle důvodové zprávy. 

 
 

371/9/6/2011 Program revitalizace městského hřbitova v Přerově - 2.aktualizace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Program revitalizace městského hřbitova          
v Přerově - 2.aktualizované znění. 
 

 

372/9/6/2011 Koncepce dobudování infrastruktury v místních částech města 
Přerova - Kozlovice, Lýsky, Dluhonice, Čekyně, Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje aktualizovanou koncepci dobudování 
infrastruktury (kanalizace) v místních částech města Přerova. 
 

 

373/9/6/2011 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. 20.172,50 Kč manželům Ing. M.  a   R.M.  na 
vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/5 v k.ú. Kozlovice pro novostavbu 
rodinného domu v ulici Lány. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 22.12.2011 

 

 

374/9/6/2011 Záměr výstavby autobusové zastávky u křižovatky ulic Tyršova, 
Sportovní 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schválit záměr na výstavbu 
autobusové zastávky u křižovatky ulic Tyršova, Sportovní v Přerově – Předmostí. 
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375/9/8/2011 1. FC Viktorie Přerov o.s. - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Viktorie Přerov o.s., IČ: 66743338,           
se sídlem Přerov, Sokolská 734/28, na sportovní činnost a provoz: 

 
 • na ulici Sokolská 
 - dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p.č. 6724/1, 6724/4  
 - šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 4293/4 
 - šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti č.p. 734 na parcele p.č. 4306/30, 

4306/31 a 4306/32, 
 • na ulici Alšova 
 - dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p.č. 5307/2 
 - šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 

5307/105 a 5307/334,  
vše v k.ú. Přerov v roce 2011. 

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

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3113   
5331 
 

610 Základní školy 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

17 689,5 * - 200,0 
- 200,0 

17 489,5 

3419   
5222 
 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 380,0 * + 200,0 
+ 200,0 

1 580,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

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

33 725,1 * - 200,0 33 525,1 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 32 018,8 * + 200,0 32 218,8 
 
* počáteční stavy navazují na jiný materiál 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 
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376/9/8/2011 HC ZUBR PŘEROV - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR PŘEROV, IČ: 70259747, se sídlem 
Přerov, Petřivalského 5, na spolupořádání Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let, 
které se bude konat v Přerově a ve Zlíně v termínu od 27. 12. 2011 do 07. 01. 2012, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409   
 
5229 
 

210 Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo) 
Ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným org. 

102,0 - 100,0 
 

- 100,0 

2,0 

3419   
5222 
 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 300,0 + 100,0 
+ 100,0 

1 400,0 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

377/9/8/2011 Lenka Kocfeldová - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 460 000,- Kč         
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a Lenkou Kocfeldovou, 
IČ: 71179828, se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1123, na vybavení a provoz sportovního 
centra v Přerově Předmostí, Teličkova 491/6b v roce 2011. 
 

 

378/9/8/2011 Sportovní klub Přerov - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 95 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem 
Přerov, Petřivalského 1, na dovybavení atletického areálu na Alšově ulici (na ochrannou klec  
na hod diskem, doskočiště na skok vysoký a skok o tyči a sektor na hod kladivem) v roce 
2011. 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 



 21

3113   
5331 
 

610  Základní školy 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

17 489,5 * - 95,0 
- 95,0 

17 394,5 

3419   
5222 
 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 580,0 * + 95,0 
+ 95,0 

1 675,0 

 
* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

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

33 525,1 * - 95,0 33 430,1 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 32 218,8 * + 95,0 32 313,8 
* počáteční stavy navazují na jiný materiál 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

379/9/8/2011 Zařízení školního stravování – informace o současném stavu  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci Odboru sociálních věcí             
a školství Magistrátu města Přerova k zařízením školního stravování zřizovaným statutárním městem 
Přerovem. 
 

 

380/9/9/2011 Poskytnutí dotace pro Hospic na Svatém Kopečku 

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

statutárním městem Přerov a subjektem Hospic na Svatém Kopečku, IČ 73634671,  Sadové 
náměstí 24, 772 00  Svatý Kopeček, na provoz zařízení pro rok 2011, 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet   po 
úpravě 

4349 
 
 
 
 

 
 
5169 

62X Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva  
Nákup ostatních služeb 

208,7 - 20,0 
 

- 20,0 

188,7 
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4359  
 
5223 

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

15,0 + 20,0 
 

+ 20,0 

35,0 

 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 31 998,8 + 20,0 32 018,8 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.12.2011 

 

 

381/9/9/2011 Informace o součinnostních akcích Odboru sociálních věcí a školství      
s Policií ČR a Městskou policií 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o součinnostních akcích 
Odboru sociálních věcí a školství s Policií ČR a Městskou policií 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

382/9/10/2011 Převod nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova – 
doprodej doposud neprodaných bytů dle zák. č. 72/94 Sb., v platném 
znění v již privatizovaných domech 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje konání dalšího výběrového řízení na doprodej 
bytů ještě jednou tzv. obálkovou metodou s termínem vyhlášení bezodkladně po dosažení možnosti 
nabídky nejméně deseti volných nebo i obsazených bytů bez pohledávky i s pohledávkou, a to za 
podmínek uvedených v důvodové zprávě s tím, že :   
 
1.  U bytu č. 2552/7 v domě Jižní čtvrť II/14 v Přerově, na který nebyla podána žádná nabídka      

v předešlém výběrovém řízení, bude snížena min. cena bytu vč. alikvotního podílu pozemku 
na 60% ceny obvyklé, zjištěné znalcem.  

 
2.  U bytů s pohledávkou č. 629/1 v domě Mervartova 7, č. 2382/5 v domě Na odpoledni 4 a        

č. 2660/1 v domě Šrobárova 6, vše v Přerově, na které nebyly podány žádné nabídky                   
v předešlém výběrovém řízení, bude snížena cena bytů vč. alikvotních podílů pozemků           
na 80% ceny obvyklé, zjištěné znalcem. 

 
 

383/9/10/2011 Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů na centrální „Nákup 
kancelářského materiálu“  a   „Nákup hygienických potřeb“ 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů 
podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to   
za účelem společného postupu při zadání veřejných zakázek na centrální „Nákup kancelářského 
materiálu“ a „Nákup hygienických potřeb“, jejímž cílem má být výběr nejvhodnějšího dodavatele, 
včetně uzavření příslušných smluv, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle přílohy 
č. 1. 
 

 

384/9/10/2011 Veřejné zakázky - rozpočtový rámec (Přerovské listy – komplexní 
vydavatelské a distribuční služby, TV v Přerově) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informaci o vyhlášení  veřejné zakázky  na komplexní vydavatelské               

a distribuční služby na zpracování měsíčníku „Přerovské  listy“ na období březen 2012           
až prosinec 2015 a  schvaluje rozpočtový rámec zakázky v  předpokládaném objemu 3.866 
tis. Kč bez DPH na uvedené období, 

 
2.  bere na vědomí vyhlášení  veřejné zakázky   „TV v Přerově“ na období od 1.4.2012              

do 31.3.2013 a  schvaluje  rozpočtový rámec zakázky v  předpokládaném objemu 2.083 tis. 
Kč bez DPH na uvedené období. 

 
 

385/9/11/2011 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami vznesenými na 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 6.2.2012 

 

 

V Přerově dne 12. prosince 2011 

 

 

 

 

 

 

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