
1

USNESENÍ  11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 16. dubna 2012

421/11/1/2012 Zahájení, schválení programu 11. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 16. dubna 2012

2. schvaluje paní Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou a Ing. Ivana Macháta za ověřovatele       
11. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

422/11/2/2012 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole plnění usnesení RM č. 106/3/3/2010 Dodávka 
mobilní čerpací stanice pro HZS Přerov - uzavření kupní smlouvy

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole plnění usnesení RM č. 4083/95/6/2010 Poskytnutí 
věcných prostředků formou daru pro JSDH Statutárního města Přerova z rozpočtu 
Olomouckého kraje

3. bere na vědomí zápis o provedené kontrole vnitřního předpisu č. 8/10 CESTOVNÍ 
NÁHRADY, včetně kontroly jeho dodržování ve 2. pololetí roku 2011, zaměřené na vyplácení 
náhrad jízdních výdajů při použití vlastního vozidla zaměstnance při pracovní cestě

423/11/2/2012 Kontrola použití dotace poskytnuté občanskému sdružení AUTO 
KLUB PŘEROV - město v AČR

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí výsledek kontroly použití dotace 
poskytnuté občanskému sdružení AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR, se sídlem Přerov, 
Dluhonská 43, IČ 00533751, která byla provedena na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova   
č. 387/10/2/2012, bod 7 ze dne 6. února 2012.

424/11/2/2012 Změna v personálním obsazení osadního výboru Lověšice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí, že dne 28.3.2012 zemřel člen osadního výboru Lověšice pan Tomáš Ryšavý

2. volí na základě §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 1.5.2012 do funkce člena osadního výboru Lověšice paní 
Danu Svobodovou.
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425/11/2/2012 Přehled účasti členů výborů ZM na jejich jednáních za II. pololetí 
2011

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti členů výborů ZM      
na jejich jednáních za II. pololetí 2011.

426/11/2/2012 Informace o činnosti Rady města Přerova od 10. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

427/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova -
dvou garáží bez čp/če pod pozemkem p.č. 284 a části pozemku p.č. 282, 
vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví J.G., a to dvou garáží bez čp/če pod pozemkem p.č. 284 a 
části pozemku p.č. 282 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 125 m2, vše v k.ú. Přerov, s tím, že 
mezi smluvními stranami bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, podle které bude 
kupní smlouva uzavřena do 30 dnů ode dne, co budou odstraněny dřevěné skladišťové komory na 
pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov, proveden výmaz těchto staveb z katastru nemovitostí a vyhotoven 
geometrický plán na zaměření části pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov jako předmětu převodu a znalecký 
posudek na stanovení ceny předmětu převodu. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude 
závazek J.G. zajistit na své náklady odstranění dřevěných skladišťových komor na pozemku p.č. 282 v 
k.ú. Přerov. Náklady za vyhotovení geometrického plánu na zaměření části pozemku p.č. 282 v k.ú. 
Přerov jako předmětu převodu a znaleckého posudku na stanovení ceny předmětu převodu uhradí 
kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2012

428/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova –
pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 
412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto 
pozemcích postaveny 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 424/17/3/2008                      
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8.9.2008, ve znění usnesení                       
č. 177/6/3/2011   z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20.6.2011 a usnesení         
č. 392/10/4/2012 z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6.2.2012, kterým 
Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 410/2, p.č. 
410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které 
jsou na těchto pozemcích postaveny, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů, 
tak, že se text: 
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„pozemek p.č. 410/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku p.č. 
410/3, vše v k.ú. Přerov – Z.B., za kupní cenu ve výši 38.780,- Kč“

nahrazuje textem:

„pozemek p.č. 410/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku p.č. 
410/3, vše v k.ú. Přerov – J.B., za kupní cenu ve výši 38.780,- Kč“.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2012

429/11/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 528/1 a části pozemku p.č. 528/2 oba v k.ú. 
Předmostí                                                                                                                                                                                               

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 528/1, dle 
geometrického plánu č. 1065-90/2011 označené jako p.č. 528/20 o výměře 3237 m2 a části pozemku 
p.č. 528/2 dle geometrického plánu č. 1065-90/2011 označené jako p.č. 528/19 o výměře 39 m2  oba    
v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390 za kupní cenu 2.457.000, t.j. 750,-Kč/m2 - cena 
v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2012

430/11/3/2012 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
jiného nebytového prostoru č. 2894/103 v budově č.p. 280, 281, 282, 
2894, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
75/9 v k.ú. Přerov a podílu id. 2957/37984 na společných částech 
budovy a pozemku a jiného nebytového prostoru č. 293/102 v budově 
č.p. 283, 284, 285, 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov a podílu id. 2439/36438 
na společných částech budovy a pozemku

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – jiného nebytového prostoru č. 2894/103 v budově č.p. 280, 281, 282, 
2894, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 75/9 (zastavěná plocha            
a nádvoří) o výměře 1195 m2 v k.ú. Přerov a podílu id. 2957/37984 na společných částech budovy č.p. 
280, 281, 282, 2894 a pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov společnosti Moravel a.s., IČ 45192511,            
se sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského 42, PSČ 783 71, za kupní cenu ve výši 1.700.000,-Kč           
a jiného nebytového prostoru č. 293/102 v budově č.p. 283, 284, 285, 293, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 75/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1239 m2          

v k.ú. Přerov a podílu id. 2439/36438 na společných částech budovy č.p. 283, 284, 285, 293         
a pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov společnosti TEX Ostrava s.r.o., IČ 60321709, se sídlem 
Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 760/35, PSČ 702 00, za kupní cenu ve výši 1.000.000,-Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2012
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431/11/3/2012 Úplatný převod pozemků pod stavbami ve vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, a to pozemků  p. č. 6703/1, 6703/6, 6705/4, 1019/2, 1019/5, 1032/12, 
2578/2, 5196/9, 5198/59, 5198/60, 5198/61, 2487/39, 5207/47, 5207/49, 5176/20, 5176/22, 5307/254, 
5307/129, 5307/136, 5307/241, 4394/10, 4394/12, 4394/13, 4394/14, 4394/15, 4394/28, 4394/40, 
4394/50, 4394/52, 5104/2, 5104/3, 5104/4, 4672/9, 6786/2, 3686/2, 3686/3, 3642/2, 3619/3, 4293/22, 
4293/19, 4293/20, 4293/21, 4293/18, 4927/2, 480/1, 560, 561, 562/1, 562/2, 552/2, 75/30, 75/29, 
75/28, 99, 1278, 2159, 199/1, 646/1, 3111/1, 3114/2, 3346/3, 3346/4, 2790/8, 2790/7, 1032/7, 
4394/51, 648/1, 648/2, 2645/2, 2645/7, 5327/1, 5747/5, 5747/6, 5747/7, 5747/8, 6577/120, 6577/121,  
vše  v  k.ú.  Přerov  a  p. č.  st.  902  v k.ú. Předmostí do vlastnictví Stavebního bytového družstva 
Přerov,  IČ  00053236,  se  sídlem  Kratochvílova  128/41, Přerov za kupní cenu 12.610.500,-- Kč/ tj. 
500,-- Kč/m2.

432/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 1963/19 v objektu    
k bydlení č.p. 1963, příslušném pro část obce Přerov I – Město             
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 změnu usnesení č. 336/9/3/2011, schváleného 
na 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 12.12.2011, kterým 

"schválilo 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 byly 
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy"

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 1963/19, kdy           
se původní znění přílohy:

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

cena
pozemku ve 

výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

kupní cena
celkem

-dle varianty A/
-dle varianty B/

1963/19 3+1 D.J. 11537/185721 301.049 Kč
451.574 Kč

42.182 Kč 14.095 Kč 357.326 Kč
507.851 Kč

nahrazuje zněním:

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

cena
pozemku ve 

výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

kupní cena
celkem

-dle varianty A/
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-dle varianty B/

1963/19 3+1 D.J.   ml. 11573/185721 301.049 Kč
451.574 Kč

42.182 Kč 14.095 Kč 357.326 Kč
507.851 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 1963/19 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

433/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2548/7 v objektu     
k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město na pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 393/10/4/2012, schváleného 
na 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 6.2.2012, kterým 

„schválilo úplatný převod 22 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov (Jižní 
čtvrť II/12, 11, 10) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 
2548, č.p. 2549, pozemku p.č. 5738/11 o výměře 561 m², zastavěná plocha a nádvoří, které                   
k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví statutárního města Přerova               
do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu              
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy“

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2548/7, kdy            
se původní znění přílohy:

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

cena
pozemku ve

výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

kupní cena
celkem

-dle varianty A/
-dle varianty B/

2548/7 3+1 Š.V. 7470/174951 243.867 Kč
365.801 Kč

19.232 Kč 155.229 Kč 418.328 Kč
540.262 Kč

nahrazuje zněním:

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

cena
pozemku ve

výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

kupní cena
celkem

-dle varianty A/
-dle varianty B/

2548/7 3+1 G.Z.
G.M.

7470/174951 243.867 Kč
365.801 Kč

19.232 Kč 155.229 Kč 418.328 Kč
540.262 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2548/7 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

434/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
bytových jednotek  v objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5745/15       
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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 výjimku z postupu dle odst. 12.) článku II 
vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových 
prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění, a to tak,                 
že v případě prodeje bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/15, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/10, 
11, 12) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 
2544 a pozemku p.č. 5745/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
převáděných bytových jednotek náleží, budou smlouvy o převodu jednotek podány ke katastrálnímu 
úřadu k zahájení vkladového řízení hromadně, po podpisu smluv a zaplacení kupních cen min. 69 % 
jednotek určených k prodeji.

435/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
doprodej bytové jednotky č. 47/23 v objektu k bydlení č.p. 47, 
příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 742 
v k.ú. Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky        
č. 47/23 v objektu k bydlení č.p. 47, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 
742 v k.ú. Předmostí (Hranická 5) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení za cenu 678.530,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. st. 742 
v k.ú. Předmostí ve výši 6700/138091 za cenu 2.569,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí              
za celkovou cenu 681.099,- 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 D.S., přičemž převod bude realizován v termínu do 30.6.2012.

436/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2504/4 v objektu      
k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město 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 změnu usnesení č. 297/8/3/2011, schváleného 
na 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 31.10.2011, kterým 

„schválilo 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, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu 
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy“
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a to tak, že se původní znění usnesení, kterým byl schválen „úplatný převod 21 bytových jednotek“ 
nahrazuje zněním „úplatný převod 22 bytových jednotek“ a současně se mění uvedená příloha v části 
týkající se převodu bytové jednotky č. 2504/4, kdy se původní znění přílohy:

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

cena
pozemku ve

výši 30%

kupní cena
celkem

-dle varianty A/
-dle varianty B/

2504/4 2+1 volný byt 5463/132455

nahrazuje zněním:

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

cena
pozemku ve

výši 30%

kupní cena
celkem

-dle varianty A/
-dle varianty B/

2504/4 2+1 Z.Z. 5463/132455 178.126 Kč
267.188 Kč

19.372 Kč 197.498 Kč
286.560 Kč

V částech netýkajících se počtu převáděných bytových jednotek a bytové jednotky č. 2504/4 se výše 
uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

437/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
převod bytové jednotky č. 1512/8 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 
1510, č.p. 1512, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku 
p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona 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 převod bytové jednotky č. 1512/8 v objektu       
k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném        
na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 31) a spoluvlastnického podílu                     
na společných částech objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512 a pozemku p.č. 3346/9, 
zastavěná plocha a nádvoří, které k vlastnictví převáděné bytové jednotce náleží, z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví nájemce této bytové jednotky, 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, které jsou stanoveny v době 
šestiměsíční nabídkové lhůty následovně:

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

cena
pozemku ve 

výši 30%

hodnota oprav
přísl. jednotce

kupní cena
celkem

-dle varianty A/
-dle varianty B/

1512/8 3+1 M.A. 6781/206480 274.368 Kč
411.522 Kč

15.241 Kč 6.450 Kč 296.059 Kč
433.243 Kč
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438/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
snížení přirážky ke kupní ceně bytové jednotky č. 2520/1 v objektu 
bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město, na pozemcích p.č. 5745/21, p.č. 5745/22, p.č. 5745/23, vše        
v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje snížení přirážky ke kupní ceně bytové jednotky č. 2520/1 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), stanovené 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, pro stávající nájemce, manžele R. a   J.K., z celkové výše 66.281,- Kč na přirážku ve 
výši 44.281,- Kč.

2. trvá na usnesení č. 337/9/3/2011, schválené na 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 
12.12.2011, kterým byl schválen 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 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.

439/11/3/2012 Převod nemovitých věcí – id. ½ pozemků p.č. 192/2 a 192/4 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova z vlastnictví České republiky a správy 
Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví statutárního města 
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
České republiky a správy Pozemkového fondu České republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 
1024/11a, Žižkov, Praha 3, do vlastnictví statutárního města Přerova - id. ½ pozemků p.č. 192/2 
(zahrada) o výměře 210 m2 a p.č. 192/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 v k.ú. Kozlovice 
u Přerova za kupní cenu ve výši 48.780,- Kč. Součástí kupní smlouvy bude závazek statutárního města 
Přerova uhradit Pozemkovému fondu ČR náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku ve výši 
1.750,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2012
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440/11/3/2012 Úplatný převod pozemku p. č. 634/5 v k.ú. Předmostí z podílového 
spoluvlastnictví M.M., M.Z. a J.Z. do vlastnictví statutárního města 
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č. 26/2/4/2010 ze dne 13.12.2010, 
kterým schválilo úplatný převod pozemku parc. č. 634/5, ostatní plocha v k.ú. Předmostí z podílového 
spoluvlastnictví M.M.  (id. 1/3), M.Z.   (id. 1/3) a J.Z.  (id. 1/3) do vlastnictví statutárního města 
Přerov za kupní cenu 15.670,- Kč, tj. 490,- Kč/m2.

441/11/3/2012 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků  p.č. 2167/6, p.č. 1614, p.č. 4966, p.č. 4967/2, p.č. 
4968, p.č. 4990, p.č. 4167/8, p.č. 4960/7, p.č. 4960/8,  p.č. 5307/114, p.č. 
71/2, p.č. 4996/10, p.č.  4996/9, p.č. 4996/8, p.č. 4988/9, p.č. 4988/7, p.č. 
4996/11, p.č. 5304 vše v k.ú. Přerov,  dále pozemků p.č. 98, p.č. 563, 
p.č. 101/3, p.č. 101/5, p.č. 101/7, p.č. 136/1, p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 
313/7, p.č. 313/8 , p.č. 448/1, p.č. 466/2, p.č. 468/2, p.č. 470/2, p.č. 504/1, 
p.č. 504/6, p.č. 518/1, p.č. 564/3, p.č. 599/1, p.č. 884/1 vše  v k.ú. Újezdec 
u Přerova, p.č. 172/3 a p.č. 548/5 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova,  dále  
p.č. 5101/17, p.č. 5102/4, p.č. 5102/7  vše k.ú. Troubky nad Bečvou

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje - bezúplatný převod pozemku p.č. 2167/6,  ostatní plocha, ostatní komunikace,        
o výměře 675 m2, p.č. 1614,  ostatní plocha , manipulační plocha, o výměře 293 m2,  p.č. 
4966,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3004 m2, p.č. 4967/2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 279 m2, p.č. 4968,  ostatní plocha, ostatní komunikace,               
o výměře  2334 m2, p.č. 4990, ostatní plocha, ostatní silnice,  o výměře 801 m2,  p.č. 4167/8, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3898 m2,  p.č. 4960/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 454 m2, p.č. 4960/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře      
35 m2,  p.č. 5307/114, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3140 m2, p.č. 71/2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 681 m2,  p.č. 4996/10, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 787 m2,  p.č. 4996/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře    
187 m2, p.č. 4996/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 174 m2, p.č. 4988/9, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře  401 m2, p.č. 4988/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 531 m2, p.č. 4996/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře    
68 m2, p.č. 5304, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2  vše v k.ú. Přerov,  dále 
pozemků  p.č. 98,  zahrada, o výměře 551 m2, p.č. 563, ostatní plocha, ostatní komunikace,      
o výměře 1211 m2, p.č.101/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 462 m2,  p.č. 
101/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  150 m2, p.č. 101/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 259 m2, p.č. 136/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře       
632 m2,  p.č. 313/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1723 m2,  p.č. 313/5 ostatní 
plocha , ostatní komunikace, o výměře 171 m2,  p.č. 313/7 ostatní plocha, ostatní komunikace , 
o výměře 125 m2, p.č. 313/8, ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 30 m2, p.č. 448/1, 
ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 2597 m2,  p.č. 466/2, ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 7 m2,  p.č. 468/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m2, p.č. 470/2, ostatní 
plocha,  jiná plocha, o výměře 16 m2,  p.č. 504/1,ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
1316 m2,  p.č. 504/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 393 m2, p.č. 518/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 1341 m2, p.č. 564/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 2605 m2, p.č. 599/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  1582 m2, p.č. 
884/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3676 m2  vše v k.ú. Újezdec u Přerova, 
dále pozemku p.č. 172/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 218 m2, p.č. 548/5, 
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ostatní plocha, ostatní komunikace oba  v k.ú. Kozlovice u Přerova,   dále p.č. 5101/17, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m2, p.č. 5102/4, ostatní plocha, ostatní komunikace,     
o výměře 79 m2,  p.č. 5102/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  650 m2 vše k.ú. 
Troubky  nad Bečvou,  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  
Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova.

2 schvaluje vzdání se předkupního práva  k pozemkům  p.č. 2167/6, p.č. 1614, p.č. 4966, p.č  
4967/2, p.č. 4968, p.č. 4990, p.č. 4960/7, p.č. 4960/8, p.č. 5307/114, p.č. 4996/10, p.č. 4996/9, 
p.č. 4996/8, p.č. 4988/9, p.č. 4988/7, p.č. 4996/11, vše v k.ú. Přerov, dále k pozemkům p.č. 98, 
p.č. 563, p.č. 101/3, p.č. 101/5, p.č. 101/7,p.č. 136/1, p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7, p.č. 
313/8, p.č. 448/1, p.č. 466/2, p.č. 468/2, p.č. 470/2, p.č. 504/1, p.č. 504/6, p.č. 518/1, p.č. 
564/3, p.č. 599/1, p.č. 884/1, vše  v k.ú. Újezdec u Přerova a pozemkům  p.č. 172/3  a p.č. 
548/5 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.

442/11/3/2012 Dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Přerova -
uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dispozici s nemovitým majetkem statutárního 
města Přerova - uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném   
k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 25),        
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, se spoluvlastníky tohoto objektu k bydlení, kterou 
budou upraveny spoluvlastnické podíly spojené s vlastnictvím jednotky č. 92/7, která bude rozšířena    
o půdní vestavbu, kdy u ostatních jednotek v objektu k bydlení dojde ke změně spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení a zastavěném pozemku. U nebytových jednotek         
ve vlastnictví statutárního města Přerova č. 90/101 z původního podílu 170/16948 na nový podíl 
170/17936, u jednotky č. 91/102 z původního podílu 199/16948 na nový podíl 199/17936 a u jednotky 
č. 91/103 z původního podílu 1181/16948 na nový podíl 1181/17936.

443/11/3/2012 Informace o aktuálním vývoji situace v ul. Škodova v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o aktuálním vývoji situace       
v části ul. Škodova v Přerově, která byla převedena na základě kupní smlouvy ze dne 15.8.2007           
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o.,                  
IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov.

444/11/4/2012 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2011

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2011, včetně příloh             
a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a souhlasí, dle 
§ 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2011, a to bez výhrad,
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b) rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k datu 
31.12.2011 statutární město Přerov, dle návrhů uvedených v tomto materiálu, v souladu          
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů,

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje,

d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2011.

2. bere na vědomí rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31.12.2011 dle přílohy č. 12.

445/11/5/2012 Rozdělení finančních prostředků FMB  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu    
a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich zajištění takto:

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druhy půjček Částka Kč Zajištění

1. Z. a  A.N. 1-oprava nebo 
   rekonstrukce střechy

300 000,- Zástavou
nemovitostí

2. Z.N. 3-výměna oken,dveří
7-zateplení obv.pláště
9-výměna klem.prvků
19-výměna elektroin. 

100 000,- Ručitel:
P.T.

3. Z.N. 1-oprava střechy
2-zřízení plyn.vytáp.
4-vým.nebo opr.podlah
7-zateplení obv.pláště
8-rekonstruk.WC,koupelny
9-výměna klem.prvků
12-výměna rozvodů tepla
13-výměna rozvodů vody
14-výměna rozvodů plynu
19-výměna elektroinst.

300 000,- Zástavou
nemovitostí

4. V.   a   E.T. 3-výměna oken 50 000,- Ručitel:
J.T.

2. schvaluje využití volných finančních prostředků Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu v celkové výši Kč 1 000 000,- a jejich transfer do rozpočtu města                   
na financování oprav volných bytů ve vlastnictví statutárního města Přerov

3. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1

4. schvaluje podmínky druhého výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu  v roce 2012 v souladu s čl. IV. Vnitřního předpisu 
č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu takto:
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- žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, 
modernizací a   rozšiřování bytového fondu budou podávány v termínu od 21.05.2012 
do 09.07.2012,

- místo pro vyzvedávání tiskopisů žádostí o půjčku a jejich podání:
Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, Odbor ekonomiky,  III. 
poschodí, dveře č. 66 – Kristina Bukvaldová. Formulář žádosti je zveřejněn na 
webových stránkách města (www.prerov.eu).

446/11/5/2012 Zrušení příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje zrušení příspěvkové organizace Domovní 
správa města Přerova, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 79/3,  IČ: 47184728 ke dni 
30.06.2012 s tím, že:

1. činnosti spojené se správou a údržbou nemovitostí ve vlastnictví jiných subjektů než 
statutárního města Přerova bude od 01.07. 2012 vykonávat Přerovská rozvojová, s.r.o.,           
se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, IČ: 278 31 337,

2. činnosti spojené se správou bytového a nebytového fondu ve vlastnictví zřizovatele bude dále 
vykonávat zřizovatel, a to statutární město Přerov,

3. na subjekty uvedené pod bodem 1. a 2. tohoto usnesení jako přejímající zaměstnavatele 
přecházejí ve smyslu § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů, práva a  povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu, a to         
v návaznosti na převod částí činnosti zanikající příspěvkové organizace na tyto subjekty         
ve smyslu bodu 1. a 2. tohoto usnesení.

447/11/5/2012 Přerovská rozvojová, s.r.o. – poskytnutí příplatku mimo základní 
kapitál dle ust. § 121 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,           
ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje ve smyslu ust. § 121 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 500 000,00 Kč 
splatného nejpozději do 30. 6. 2012 společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337,       
se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov – Přerov I – Město, ze strany 
statutárního města Přerova jako jediného společníka společnosti,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

4112 210  Neinv. přijaté transfery
 ze státního rozpočtu v rámci
 souhrnného dotačního vztahu

50 120,6 * + 500,0 50 620,6

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3612 240  Bytové hospodářství
 (Přerovská rozvojová, s.r.o.)

0,0 + 500,0 500,0

3. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 500 000,00 
Kč splatného nejpozději do 30. 6. 2012 společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, 
se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, 750 02  Přerov – Přerov I – Město mezi statutárním 
městem Přerov a společností Přerovská rozvojová, s.r.o., ve znění uvedeném v příloze tohoto 
materiálu.

4. schvaluje změnu Zakladatelské listiny společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, 
se sídlem Přerov,    Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02 tak, že text bodu       
"Za čtvrté"  "Společnost má dva jednatele"  se nahrazuje textem:  "Společnost má tři 
jednatele."  V ostatním se Zakladatelská listina nemění.

5. navrhuje valné hromadě obchodní společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.,  IČ 27831337, se 
sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, jejíž působnost vykonává 
Rada města Přerova, jmenování jednatele společnosti pana Petra Lagu.

448/11/5/2012 Pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

a) schvaluje upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti a jejich odpis v celkové 
částce 2 937 537,00 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 1A) důvodové zprávy.  Z této částky 
pohledávky statutárního města Přerova činí celkem 1 619 908,00 Kč, z toho na nájemném     
458 469,00 Kč,  na poplatku z prodlení 1 126 529,00 Kč,  na zaplacených soudních poplatcích 
34 910,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města Přerova činí celkem 1 317 629,00 Kč,         
z toho zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 238 678,00 Kč,  poplatek   z prodlení              
1 027 899,00 Kč  a vyúčtování služeb 51 052,00 Kč.

b) schvaluje odpis pohledávek z důvodu promlčení a vzdání se práva k těmto pohledávkám         
v celkové částce 4 858 978,00 Kč za dlužníky dle přílohy č. 1B) důvodové zprávy. Z této 
částky pohledávky statutárního města Přerova činí celkem 2 089 181,00 Kč, z toho                 
na nájemném 132 626,00 Kč,  na poplatku z prodlení 1 922 241,00 Kč,  na zaplacených 
soudních poplatcích 34 314,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města Přerova činí celkem      
2 769 797,00 Kč, z toho zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 140 103,00 Kč,  poplatek      
z prodlení 2 523 992,00 Kč  a vyúčtování služeb 105 702,00 Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2012

449/11/5/2012 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a 
závazného ukazatele dle přílohy č. 2.
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450/11/5/2012 Rozpočtové opatření č. 4

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

451/11/5/2012 Rozpočtové opatření č. 4 - dodatek

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

452/11/5/2012 Obecně závazná vyhláška č….2012, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2012, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2012

453/11/5/2012 Obecně závazná vyhláška č. …/2012, 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. …/2012 o zákazu provozování sázkových her,  loterií a jiných podobných her na celém území města 
v předloženém znění.

454/11/5/2012 Žádost o poskytnutí finanční dotace - Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 100.000,--
Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Č. Drahlovského 1, 750 02  Přerov, IČ: 479 98 
431, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s realizací opravy střechy na evangelickém kostele      
v Přerově.

455/11/5/2012 Žádost o poskytnutí finanční dotace - Odbočka Svazu letců České 
republiky číslo 22 - generála Janouška, Přerov, Velká Dlážka 2, 750 02  
Přerov I-Město

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,-- a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi městem Přerov a  subjektem Odbočka Svazu letců České republiky číslo 22 - generála 
Janouška, Přerov, Velká Dlážka 2, 750 02  Přerov I-Město, IČ: 75150158, na částečnou 
úhradu nákladů spojených s realizací Dne otevřených dveří - Středomoravské letecké pouti,
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2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

110 Grantový program v oblasti kultury 360,0 -30,0 330,0

3429 110 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,0 +30,0 30,0

456/11/5/2012 Žádost o poskytnutí záštity a finanční podpory

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. nepřijalo usnesení schválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 50.000,-- Kč společnosti 
Three brothers, spol s r.o., Praha 5-Hlubočepy, Hlubočepská 35/4, PSČ 152 00, IČ 43003206, 
na částečnou úhradu nákladů souvisejících s realizací výpravného historického filmu a seriálu 
"Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů", který bude klíčovým projektem celorepublikových 
oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje,

2. nepřijalo usnesení schválit převzetí záštity statutárního města Přerova zastoupeného 
primátorem Ing. Jiřím Lajtochem nad tímto projektem.

457/11/5/2012 Projekt „Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej 
Panwi“

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr na poskytnutí vratného finančního příspěvku společnosti Hranická rozvojová 
agentura, z.s., Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice, IČ: 751 222 43, ve výši 253.711,-- Kč           
za účelem dofinancování společného projektu volného sdružení cestovního ruchu Moravská 
brána projekt „Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi“,

2. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku společnosti Hranická rozvojová agentura, z.s., Tř. 
1. máje 2063, 753 01 Hranice, IČ: 751 222 43, ve výši 40.211,-- Kč za účelem dofinancování 
společného projektu volného sdružení cestovního ruchu Moravská brána projekt „Na kole        
do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi“,

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

 6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 12 044,0 * - 40,3 12 003,7

2143 120  Cestovní ruch 120,0 + 40,3 160,3
 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu
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458/11/6/2012 Grantový program pro rok 2012 v oblasti sportu, sociální, kultury, 
zdravotnictví a volného času

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací v oblasti:
a) "Sport"

      viz tabulky číslo 01-12 této důvodové zprávy v celkové výši 1 418 000,- Kč
b) "Sociální"

      viz tabulky číslo 13-18 této důvodové zprávy v celkové výši 586 000,- Kč
c) "Kultura"
viz tabulky číslo 19-26 této důvodové zprávy v celkové výši 325 000,- Kč
d) "Zdravotnictví"

     viz tabulky číslo 27-28 této důvodové zprávy v celkové výši 66 000,- Kč
e) "Volný čas"

      viz tabulky číslo 29-34 této důvodové zprávy v celkové výši 130 000,- Kč

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012

2. neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, sociální, 
kultury, zdravotnictví a volného času, viz tabulky číslo 01-34 této důvodové zprávy, kde je u 
žadatelů pod sloupcem "Navrženo v roce 2012" uvedena nulová výše dotace.

459/11/7/2012 Městská knihovna v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí  informaci o záměru vybudovat Městskou knihovnu v Přerově

2. ukládá Radě města Přerova zvážit pro vybudování Městské knihovny budovu Chemoprojektu 
a minimálně další budovu nebo místo. Do 31.12.2012 předloží Rada města Přerova 
zastupitelům návrh na konkrétní umístění knihovny.

460/11/7/2012 Plánovací smlouva k výstavbě 12 rodinných domů v místní části 
Újezdec - dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě bez 
finanční účasti statutárního města Přerova  uzavřené dne 05.05.2011 mezi statutárním městem 
Přerovem a Ing. M.F  a D.F., Ing. T.D.   a  MUDr. M.D.  , A.N.    a   A.N.,   J.J.    a   Bc. I.K.   jako 
“Žadatelé“ na vybudování nové veřejné infrastruktury, nové přístupové komunikace včetně veřejného 
osvětlení, prodloužení hlavních řadů vodovodu, kanalizace, plynovodu   a prodloužení distribuční 
soustavy elektrické energie nízkého napětí včetně přeložky stávajícího sloupu VN, pro novostavby 12 
rodinných domů na pozemcích p.č. 1246/4-10 a 1248, vše v k.ú. Újezdec u Přerova. 

Předmětem dodatku č. 1 bude změna smluvní strany, a to tak, že 
 místo J.J.   vstoupí do práv   a povinností z plánovací smlouvy manželé Ing. P.M.        a    PhDr. 

K.M.  jako noví vlastníci pozemku p.č. 1246/10 v k.ú. Újezdec u Přerova a 
 místo Bc. I.K.    vstoupí do práv a povinností z plánovací smlouvy manželé MUDr. M.R.   a 

MUDr. M.R:    jako noví vlastníci pozemku p.č. 1246/4 v k.ú. Újezdec u Přerova.
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461/11/7/2012 Záměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí a Přerov-
Dluhonice a realizace propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova vytvořit 11-ti člennou 
pracovní skupinu, tvořenou zastupiteli a odborníky, na řešení záměru zřízení železniční zastávky 
Přerov - Předmostí, Přerov - Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická.

462/11/7/2012 Vyhlášení soutěže „Rozkvetlé město“

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. nepřijalo usnesení uložit Radě města Přerova zřídit Pracovní skupinu pro soutěž „Rozkvetlé 
město“

2. nepřijalo usnesení souhlasit se záměrem s uspořádáním soutěže s pracovním názvem 
„Rozkvetlé město“ za předpokladu finančního krytí.

463/11/8/2012 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. 42.075,- Kč manželům J.G.   a    K.G.   na vybudování 
čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/10 v k.ú. Kozlovice pro novostavbu rodinného 
domu v ulici Květná.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 20.5.2012

464/11/8/2012 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. 150.000,- Kč panu Robertu Bučkovi, místo podnikání 
Topolová 419/1, Olomouc - Slavonín, 783 01, IČ 68928955 na vybudování 5 čistíren odpadních vod 
(ČOV) na pozemcích p.č. 723/11, 723/12, 723/18, 723/19 a 723/21  v k.ú. Kozlovice u Přerova pro 
novostavby rodinných domů v ulici Květná.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 20.5.2012

465/11/8/2012 Program podpory výstavby technické infrastruktury - návrh na 
prodloužení termínu kolaudace stavby technické infrastruktury na 
pozemku p.č. 351 v k.ú. Vinary u Přerova
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 05 024 
007 07 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury spočívajícího v prodloužení termínu 
kolaudace stavebního objektu SO 01 - Komunikace, budované na pozemku p.č. 351 v k.ú. Vinary        
u Přerova, z původního termínu 17.12.2011 na 30.4.2012

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 20.5.2012

466/11/8/2012 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. 42.075,- Kč ing. J.A:   a   J.H.    na vybudování čistírny 
odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/6 v k.ú. Kozlovice u Přerova pro novostavbu rodinného 
domu v ulici Květná.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 20.5.2012

467/11/8/2012 Smlouva o budoucí smlouvě darovací - "Revitalizace hradního 
příkopu zámku v Přerově, stavební úpravy"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací 
mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím dárcem a paní A.Š., jako budoucí obdarovanou, 
jejímž předmětem bude technické zhodnocení domu č.p. 2 příslušného k části obce Přerov I – Město, 
postaveného na pozemku p.č. 256 v k.ú. Přerov. Technické zhodnocení bude spočívat v úpravě fasády 
citované nemovitosti   na severozápadní stěně domu směrem do hradního příkopu, a to v rozsahu části 
projektové dokumentace vyhotovené s datem 10/2011 na stavbu „Revitalizace hradního příkopu 
zámku   v Přerově, stavební úpravy“ a  bude odpovídat finanční částce max. do výše 265.000,- Kč. 
Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů od řádného dokončení stavby a vyčíslení 
nákladů na její realizaci.

468/11/8/2012 Tyršův most Přerov - informace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí prezentaci realizovaných prací                 
a informace o stavu dokončovacích prací.

469/11/9/2012 Přerovský volejbalový klub o.s. - 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 Přerovský volejbalový klub o.s., IČ: 26550466, 
se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na náklady spojené s organizací Mistrovství České 
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republiky ve volejbale žákyň, které se bude konat v termínu od 04. do 06. května 2012             
v Přerově,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

610  Grantový program v oblasti sportu 1 472,0 - 15,0 1 457,0

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 15,0 15,0

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2012

470/11/9/2012 Soukromá základní škola - poskytnutí účelové dotace, podmínky 
školního stravování

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy               
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a společností 
Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá 
na dobu určitou od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2018. Další podmínky uvedené v důvodové zprávě 
budou zakomponovány do ujednání smlouvy o poskytnutí dotace.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2012

2. schvaluje poskytování školního stravování žákům zapsaným do Soukromé základní školy 
Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 
2883/2, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných 
podmínek jako žákům základních škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové 
zprávy na dobu určitou od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2018. Tyto podmínky se vztahují pouze     
na žáky zapsané do jmenované školy v jejím sídle či na pracovištích situovaných v Přerově.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2012

471/11/9/2012 Školní jídelna Přerov, Svisle 13 - sloučení  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov, Svisle 13, IČ: 60782102,     
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Svisle 13 s příspěvkovou organizací Zařízení školního 



20

stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Kratochvílova 30, s účinností od 01. 08. 2012,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2012

2. schvaluje, že přejímající organizací příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov, Svisle 13, 
IČ: 60782102, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Svisle 13 je příspěvková organizace 
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Kratochvílova 30, na kterou s účinností od 01. 08. 2012 přecházejí veškerá 
práva, závazky a majetek Školní jídelny Přerov, Svisle 13,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2012

3. schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině a dodatek č. 2 k protokolu o předání a převzetí 
nemovitého majetku k hospodaření Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30. 
Znění dodatků je přílohou č. 2 a 3 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2012

472/11/9/2012 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 –
udržitelnost projektu „Mateřídouška bez bariér“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  pravidla  a rozsah financování nákladů 
speciálního pedagoga a učitele aplikované tělesné výchovy příspěvkové organizace Základní škola       
a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281,  se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Pod skalkou 11, dle důvodové zprávy, pro období udržitelnosti projektu s názvem 
„Mateřídouška bez bariér“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
prioritní osy programu: 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, 
včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to z rozpočtu statutárního města Přerova   
a za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný 
kalendářní rok.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 17.4.2012

473/11/9/2012 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2012/2013 a projekt „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, v rozsahu 5 žáků pro 
školní rok 2012/2013,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.9.2012
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2. schvaluje závazek statutárního města Přerova uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši 
stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost Základní školy Přerov, Boženy 
Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, na  5 
žáků pro školní rok 2012/2013 do celkové výše 242 000,- Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.9.2012

3. schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2012/2013 
dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.9.2012

4. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga a psychologa 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem 
Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, dle důvodové zprávy, pro období udržitelnosti 
projektu s názvem „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, prioritní osy programu: 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory: 1.2 
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to z 
rozpočtu statutárního města Přerova a za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v 
rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný kalendářní rok,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.7.2012

5. schvaluje financování realizace projektu příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 
Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 
s názvem „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 
programu: 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně 
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z rozpočtu statutárního města Přerova          
v roce 2012 do výše 273 000,- Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: rok 2012

6. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 029,7 * + 210,0 1 239,7

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 610 Základní školy 28 277,0 * + 210,0 28 487,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL
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ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

610 Školská zařízení 44 016,7 * + 210,0 44 226,7
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

7. schvaluje v případě, že příspěvková organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, 
IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, obdrží v rámci 
finanční podpory projektu s názvem „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků               
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, prioritní osy programu: 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory: 1.2 
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
závěrečnou platbu (tzv. zádržné), vrátí finanční prostředky ve výši závěrečné platby (tzv. 
zádržného) statutárnímu městu Přerov nejpozději do 31. 12. 2012.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

474/11/10/2012 Charita Kojetín - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč            
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Charita 
Kojetín, IČ 70236445, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín I-Město, 752 01, na pořízení materiálního 
vybavení pro uživatele pobytové odlehčovací služby v Kojetíně.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2012

475/11/10/2012 Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace - účelová 
dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sociální služby města 
Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430, se sídlem Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, 
na provoz domova pro seniory pro uživatele M.K.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2012

476/11/10/2012 Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Olomouc -
účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace  mezi statutárním městem Přerov a subjektem Klíč - centrum 
sociálních služeb, příspěvková organizace, IČ 70890595, se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 50/28, 
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PSČ 779 00, na dovybavení bytové jednotky chráněného bydlení a na nákup pomůcek pro 
terapeutickou činnost klientky M.Ch.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2012

477/11/10/2012 Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy                
o poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace 
a subjektem Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace, IČ 61985929, se sídlem Kokory č.p. 
54, PSČ 751 05, na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb paní K.K., a   I.P.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2012

478/11/11/2012 Informace o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady          
v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady                     
v Olomouckém kraji (ISNO), včetně  zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO)

2. ukládá Mgr. Josefu Kulíškovi, aby jako zástupce statutárního města Přerova v Řídícím týmu   
k vytvoření ISNO v případě, že studie proveditelnosti doporučí vybudování ZEVO na území 
města Přerova, jednal o následujících podmínkách:

a) provozem ZEVO, včetně související dopravy, dojde ke snížení emisní zátěže ovzduší oproti 
současnému stavu

b) bude dlouhodobě zajištěno environmentálně bezpečné odstraňování odpadu ze ZEVO

c) bude dlouhodobě garantována snížená cena za dodávku tepla z centrálního zdroje tepla          
do domácností v Přerově

d) Olomoucký kraj bude jako svou prioritu aktivně podporovat dobudování dálničního obchvatu 
Přerova a průtahu městem

e) dlouhodobá garance nižší ceny za předání komunálního odpadu města Přerova do ZEVO       
(ve srovnání s cenou za ukládání na skládku)

3. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi následně předložit Zastupitelstvu města Přerova 
návrh na schválení dlouhodobé garance sníženého poplatku za svoz a zneškodnění 
komunálního odpadu občanům města Přerova

4. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi, aby v případě, že studie proveditelnosti doporučí 
vybudovat ZEVO na území města Přerova, předložil zastupitelstvu návrh na vyhlášení 
referenda v této věci v souladu s příslušnými právními předpisy.
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479/11/12/2012 Bezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy             
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I –Město, Trávník 27, IČ: 45180091.

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 2 důvodové zprávy             
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola   
a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Pod skalkou 11, IČ: 47858281.

3. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy             
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I –Město, Želatovská 8, IČ: 49558862.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: květen.2012

480/11/12/2012 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2011

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Přerov 
za rok 2011.

481/11/12/2012 Zapojení statutárního města Přerova do zájmového sdružení 
právnických osob OK4Inovace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje přistoupení statutárního města Přerova k Zakladatelské smlouvě zájmového 
sdružení právnických osob "OK4Inovace"  a ke Stanovám zájmového sdružení právnických 
osob OK4Inovace,

2. deleguje Mgr. Josefa Kulíška jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních valné 
hromady zájmového sdružení právnických osob "OK4Inovace",

3. bere na vědomí předpokládanou výši příspěvku statutárního města Přerova  jako partnera 
sdružení ve výši do 50.000,-- Kč ročně.

482/11/13/2012 Zřízení sběrného dvora

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr vybudování sběrného dvora v areálu bývalých kasáren v ulici Želatovská
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2. ukládá pověřenému náměstkovi jednat s vlastníkem areálu bývalých kasáren firmou AVEZO  
o předmětu převodu pozemku

483/11/13/2012 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami vznesenými na 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 18.6.2012

V Přerově dne 16. dubna 2012

      Ing. Jiří Lajtoch                                                                               Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
primátor města Přerova                                                                               členka Rady města Přerova




