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USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. června 2012

484/12/1/2012 Zahájení, schválení programu 12. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           
18. června 2012,

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala a Mgr. Elenu Grambličkovou za ověřovatele 12. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

485/12/2/2012 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole vnitřního předpisu č. 8/2011 vydaného Radou 
města Přerova - "Postupy při operacích s příjmovými pokladními doklady (s přísně 
zúčtovatelnými tiskopisy)" a o kontrole jeho dodržování

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole dodržení ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, při plnění usnesení Rady města Přerova: 

č. 831/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - nebytového prostoru v objektu bydlení č.p. 1947, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č.929, v k.ú. Přerov
č. 832/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov
a č. 833/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1323/2, ost. plocha, v k.ú. Žeravice

3. bere na vědomí zápis o provedené kontrole čerpání dotace č. 15/015/003/10 poskytnuté 
statutárním městem Přerovem občanskému sdružení Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. - MO 
Přerov v roce 2010

486/12/2/2012 Informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

487/12/2/2012 Projekt 09 IOP "Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky významného rozsahu na realizátora projektu 09 IOP 
"Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova", dle důvodové zprávy,
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2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

  8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené
 prostředky

26 496,0 + 91 000,0 117 496,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6171 350 Investiční akce (org. 500190 –
Zajištění přenosu dat a informací v 
územní samosprávě města Přerova 
(09 IOP))

4 000,0 + 91 000,0 95 000,0

3. schvaluje rozpočtový rámec výdajů k udržitelnosti projektu od r.2015 v maximální výši       
51,5 mil.Kč (10,3 mil.Kč/rok).

488/12/3/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky v objektu 
bytový dům č.p. 192, 193, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 6).

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nebytové jednotky  č. 192/101, jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 192, 193, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 6) o 
celkové výměře 184,10 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu č.p. 192, 193, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 3157/5 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov  ve výši id. 1841/17619 z vlastnictví statutárního 
města Přerova.

489/12/3/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky v objektu 
bytový dům č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4).

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nebytové jednotky  č. 191/103, jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 190, 191, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o 
celkové výměře 91,40 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 3157/5 zast.pl.  a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 914/17629 z vlastnictví statutárního 
města Přerova.

490/12/3/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 77,  p.č. 78,  p.č. 
80/1,  vše v k.ú. Svrčov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova -úplatný  
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemku  p.č. 77,  o výměře  2341 m2, 
p.č. 78, o výměře  4405 m2, p.č. 80/1, o výměře  8114 m2  vše v k.ú. Svrčov.
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491/12/3/2012 Záměr statutárního města Přerova –  převod nemovitých věcí               
z majetku  statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 627/48 a 
p.č. 235/3 oba v k.ú. Předmostí.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 627/48, zahrada, o výměře cca  500 m2  a části pozemku p.č. 235/3, 
zahrada, o výměře cca 500 m2 oba v  k.ú. Předmostí.

492/12/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 13 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 49, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3461 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 13 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 49, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č.  3461 v k.ú. 
Přerov (Mervartova 3) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 49, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č.  3461 v k.ú. Přerov, pozemku 
p.č. 3461, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m² 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.

493/12/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 18 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3672, včetně 
pozemku p.č. 3673 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 18 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3672      
v k.ú. Přerov (Na odpoledni 2) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2178, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov, 
pozemku p.č. 3672, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m², pozemku p.č. 3673, ostatní plocha -
zeleň o výměře 138 m² oba 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.

494/12/3/2012 Úplatný převod  nemovitých věcí  z majetku  statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1363, zahrada,  v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z vlastnictví  
statutárního města Přerova,  pozemku p.č. 1363, zahrada,  o výměře  111 m2  v k.ú. Přerov  do 
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vlastnictví  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2284, Nerudova 12,  v Přerově,  IČ:25889541,  
za cenu v místě a čase obvyklou  ve výši  74 925,- Kč ( tj. 675,- Kč/m2).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2012

495/12/3/2012 Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města 
Přerova,  části pozemku  p.č.  5455/1, zahrada v  k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod,  části pozemku  p.č.  5455/1, 
zahrada, o výměře cca 8 m2 v  k.ú. Přerov,  z vlastnictví statutárního města Přerov  do vlastnictví 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035 
za cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou  znaleckým posudkem.
       Kupní smlouva  bude uzavřena  tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní 
mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím prodávajícím na straně  jedné a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035, jako budoucím  
kupujícím  na straně druhé.
        Kupní smlouva bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí kupující  předloží budoucímu  
prodávajícímu  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 
rozsah převodu části pozemku p.č. 5455/1, o výměře cca 8 m2  v k.ú. Přerov.  Kupní cena bude 
stanovena  znaleckým  posudkem,  cena v čase a místě obvyklá.
       Budoucí  kupující  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad  kupní smlouvy  do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2012

496/12/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2549/3 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 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 mění usnesení č. 393/10/4/2012, schválené na 10. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 6.2.2012, a to tak, že uvedené usnesení nově zní:

„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 23 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, š.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 současně mění uvedenou přílohu v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2549/3, kdy se 
původní znění přílohy:
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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/

2549/3 2+1 žaloba na
vyklizení

6277/174951

nahrazuje zněním:

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/

2549/3 2+1 V.J. 6277/174951 204.516 Kč
306.774 Kč

16.161 Kč 130.438 Kč 351.115 Kč
453.373 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2549/3 se text výše uvedené přílohy nemění.

497/12/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 60/6 a p.č. 60/10 v k.ú. Popovice                
u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 60/6, dle 
geometrického plánu č. 235-69/2012 označené jako díl "a" o výměře 478 m2 v k.ú. Popovice u Přerova 
a části pozemku p.č. 60/10, dle geometrického plánu č. 235-69/2012 označené jako díl "b" o výměře 
320 m2 v k.ú. Popovice u Přerova, (díly "a" a "b" se geometrickým plánem č. 235-69/2012 slučují a 
vzniká pozemek označený novým p.č. 60/13 o výměře 798 m2) z vlastnictví statutárního města 
Přerova do společného jmění manželů A. a S.D., za kupní cenu 199.500,- Kč, t.j. 250,- Kč/m2 cena v 
místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012

498/12/3/2012 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 805/6, dle 
geometrického plánu č. 268-36/2011 označené novým parcelním číslem 805/16 zast.pl. o výměře       
20 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova do majetku pana L.H. za kupní cenu 
6.200,-, Kč, t.j. 310,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012

499/12/3/2012 Úplatný převod pozemků pod stavbami ve vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 431/11/3/2012 ze dne 16. dubna 2012.
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2. 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 13.275.000,-- Kč/ tj. 500,-- Kč/m2.

500/12/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- budovy č. p. 1457 příslušné k části obce Přerov I - Město a pozemků 
na ul. Tovačovská v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemků p. č. 988, 
zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 989, ostatní plocha a p. č. 990, ostatní plocha označených dle 
geometrického plánu č. 5334-23/2011 jako pozemky p. č. 988, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
1.003 m2, p. č. 989, ostatní plocha, o výměře 1.514 m2 a p. č. 990/4, ostatní plocha, o výměře 911 m2, 
vše v k. ú. Přerov a budovy č. p. 1457 příslušné k části obce Přerov I - Město, způsob využití bydlení, 
na pozemku p. č. 988, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.015 m2 v k. ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví společností TRINOM s.r.o., IČ: 19014015, 
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Tovačovská 3000/11a, PSČ 750 02 (id. 1/2) a PeMaP s.r.o., IČ: 
46577483, se sídlem Přerov I - Město, Na Hrázi č. 60, č.p. 2249 (id. 1/2) za kupní cenu ve výši 
2.300.000,- Kč dle znaleckého posudku  (cena v místě a čase obvyklá).

501/12/3/2012 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemků p.č. 6784/4, p.č. 6784/6, p.č. 6773/2, p.č. 6773/1, vše 
v  k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova:

• Pozemků p.č. 6784/4, ost. plocha, o výměře 61 m2, p.č. 6784/6, ost. plocha, o výměře 44 m2,   
z vlastnictví P.Š. za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 84.000,- Kč, tj. 800,- Kč/m2.

• Pozemku p.č. 6773/2, ost. ploha, o výměře 8 m2, z vlastnictví MUDr. M.K. – podíl 5/6 a R.Ž.
– podíl 1/6, za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 6.400,- Kč, tj. 800,- Kč/m2.

• Pozemku p.č. 6773/1, ost. plocha, o výměře 951 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví -
společného jmění manželů P.R.a J.R. za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 746.700,- Kč, tj. 785,-
Kč/m2.

Statutární město Přerov uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2012

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

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 510  Investiční akce 
(org. 500241 –
 Městský dům 
(revitalizace) –
 Městské 
informační 
centrum)

3 800,0 - 850,0 2 950,0

3639 530  Komunální 
služby a územní 
rozvoj j. n.

5 977,1 + 850,0 6 827,1

502/12/3/2012 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 6608/3 v  k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný  převod nemovitých věcí – pozemku p.č. 6608/3, ost. plocha,  o výměře 
1.157 m2, v k.ú.  Přerov, z vlastnictví V.A. do vlastnictví statutárního města Přerova, za 
dohodnutou kupní cenu  ve výši 642.135,- Kč, tj. 555,- Kč/m2.

2. schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 6608/3, ost. plocha, o výměře        
1.157 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2012

503/12/3/2012 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků  p.č. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, p.č. 4784/1, 
p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, 
p.č. 5022, p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2, p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, 
p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 
2883/116, p.č. 4967/1, p.č. 4988/6, p.č. 4988/7, p.č. 4988/8, p.č. 4988/9, 
p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 
4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, 
p.č. 2201/2 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod pozemků  p.č. 2883/109, o výměře 79 m2, ostatní plocha, silnice,  
p.č. 2883/110, o výměře 69 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4549,  o výměře 26 
m2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 4784/1, o výměře 681 m2, ostatní plocha, zeleň,  p.č. 
4943/2, o výměře 3208  m2, ostatní plocha,  silnice, p.č. 4959/1, o výměře 836  m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace,  p.č. 4960/1, o výměře 4359  m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  p.č. 4962, o výměře 487 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č 4971/1, o 
výměře 7823 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4988/1, o výměře 2543 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.č. 5022, o výměře 1031 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 5025/3,   
o výměře 2753 m2, ostatní plocha,  silnice, p.č. 5081/1, o výměře 937 m2, ostatní plocha,  
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silnice,  p.č. 5098/2, o výměře 2589 m2, ostatní plocha, ostatní  komunikace, p.č. 5199/1,        
o výměře 3441 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 5307/275, o výměře 167 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5328/3, o výměře 312 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  p.č. 5385/1,  o výměře 1517 m2, zahrada, p.č. 6868/5,  o výměře  460 m2, ostatní 
plocha, jiná plocha, p.č. 2167/3, o výměře 473 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
2883/115, o výměře 348 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 2883/116, o výměře 669 
m2, ostatní plocha,  silnice,  p.č. 4967/1, o výměře 7823 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4988/6, o výměře 37 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.4988/7,  o 
výměře 531 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4988/8, o výměře 264 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace,  p.č. 4988/9, o výměře 401 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4947/5, o výměře 2931 m2, ostatní plocha,  silnice,  p.č. 4947/6, o výměře 
965 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/7, o výměře 123 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č. 4947/8, o výměře 18 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4947/9, o výměře 
31 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4947/10,  o výměře 46 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 
4947/11, o výměře 236 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/12, o výměře 34 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 4960/9, o výměře 174 m2, ostatní plocha, zeleň,  p.č. 
4960/10, o výměře 787 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 978/1, o výměře 913 m2, 
ostatní plocha, manipulační plocha,  p.č. 2201/2, o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace   vše v k.ú. Přerov, 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. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, 
p.č. 4784/1, p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, p.č. 5022, 
p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2,p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č.
6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 2883/116, p.č. 4967/1, p.č.4988/6, p.č.4988/7, p.č. 
4988/8, p.č. 4988/9, p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 
4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, p.č. 2201/2 vše v 
k.ú. Přerov, za podmínky převodu  těchto pozemků na statutární město Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

504/12/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. mění usnesení č. 80/4/3/2011  Zastupitelstva města Přerova   ze dne 14.2.2011 ve znění 
usnesení č. 398/10/4/2012  Zastupitelstva města Přerova  konaného dne  16.2.2012,   a to tak, 
že usnesení Zastupitelstva města Přerova   č. 80/4/3/2011 

nově  zní:

" Zastupitelstvo  města Přerova po projednání  za podmínky finančního krytí v rozpočtu města :

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5215/36 orná půda, dle geometrického plánu č. 5573-
58/2012  označené jako pozemek p.č. 5215/40, o výměře 171 m2 v k.ú. Přerov, z podílového 
spoluvlastnictví společnosti AGENTURA H+N,v.o.s. se sídlem Komunardů 442/16, Praha 7, IČ: 
41192826  k id. 1/2,  dále ze spoluvlastnictví  Ing.  J.K., k  id. 3838/10000,  paní B.K.,  k  id. 
5855/100000  a  pana  Ing.  O.K., k id. 5765/100000, spoluvlastnického podílu, do vlastnictví 
statutárního města Přerova,  za dohodnutou kupní  cenu 164 450,- Kč,  tj.  961,70 Kč/m2.

2. neschvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5207/76 ostatní plocha o výměře 1065 m2 a 
pozemku p.č. 5207/86 ostatní plocha o výměře 1 m2 , oba v k.ú. Přerov z podílového 
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spoluvlastnictví společností AGENTURA H+N,v.o.s., se sídlem Komunardů 442/16, Praha 7, 
IČ: 41192826 a KAPPEL, a.s., se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, Michle, IČ: 61860361, 
každý vlastníkem id.½ spoluvlastnického podílu, do vlastnictví statutárního města Přerova.

505/12/3/2012 Úplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města 
Přerova,  části pozemku  p.č. 5611/32, pozemku p.č. 5611/20, včetně 
jiné stavby bez  č.p/č.e  na pozemku p.č. 5611/20 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5611/32, 
ostatní plocha, o výměře cca 950 m2, pozemku p.č. 5611/20, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 57 
m2 a budovy bez č.p/č.e., jiná stavba,  na pozemku p.č. 5611/20  vše v k.ú. Přerov z vlastnictví 
společnosti AVEZO Plus a.s., Kroftova 828/1, Brno, Žabovřesky, IČ: 27758003, do vlastnictví 
statutárního města Přerov.
       Kupní smlouva bude uzavřena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní 
mezi společností AVEZO Plus a.s., Kroftova 828/1, Brno, Žabovřesky IČ: 27758003, jako budoucím 
prodávajícím na straně  jedné a statutárním městem Přerovem, jako budoucím  kupujícím  na straně 
druhé.
        Kupní smlouva bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí kupující předloží budoucímu  
prodávajícímu geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 
rozsah převodu části pozemku p.č. 5611/32, ostatní plocha, o výměře cca 950 m2  v k.ú. Přerov. Kupní 
cena bude stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá - nejvýše však ve výši 
550.000,- Kč.
       Budoucí  kupující uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad  kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

506/12/3/2012 Směna  nemovitých  věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 5852/23, v k.ú. Přerov, za pozemky v majetku Prechezy, 
a.s., se sídlem  nábř. Dr. E. Beneše 24, Přerov - p.č. 4957/6, p.č. 4957/7 
a p.č. 4957/33, vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu   nemovitých  věcí  v  majetku  
statutárního   města  Přerova  -  pozemku  p. č.  5852/23,  ost. plocha, o výměře 236 m2 v k.ú. Přerov, 
za pozemky v majetku Prechezy, a.s., IČ 26872307, se sídlem  nábř. Dr. E. Beneše 24, Přerov -  p.č. 
4957/6, ost. plocha, o výměře 19 m2, p.č. 4957/7, ost. plocha, o výměře 98 m2, p.č. 4957/33, ost. 
plocha, o výměře 55 m2, vše v k.ú. Přerov, bez doplatku cen. Precheza, a.s., uhradí statutárnímu městu 
Přerovu náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 50% , tj. 1.500,-Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2012

507/12/3/2012 Směna nemovitých věcí v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov 
a ČR - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 372/16/4/2008                     
ze 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného ve dnech 16. a 23.6.2008, kterým byla 
schválena směna nemovitých věcí – objektu bydlení č.p. 2180, příslušného k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 2242, pozemku p.č. 2242 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 468 m2, části 
budovy bez čp/če - garáže na pozemku p.č. 2241/2 a části pozemku p.č. 2241/2 označené dle 
geometrického plánu č. 3745-86/2007 jako pozemek p.č. 2241/2 (zastavěná plocha a nádvoří)              
o výměře 300 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví ČR –
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Schweizerova 91, 
Olomouc, za id. 3/10 spoluvlastnického podílu k budově bez čp/če – objektu občanské vybavenosti na 
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pozemcích p.č. 2241/10 a p.č. 2265/2, a pozemek p.č. 2265/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
117 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, IČ 
70885940, se sídlem Schweizerova 91, Olomouc, do vlastnictví statutárního města Přerova s tím, že 
směna nemovitostí bude realizována bez doplatku rozdílu cen směňovaných nemovitostí. Změna 
usnesení spočívá ve změně označení nemovitostí jako předmětu směny, podle které se objekt bydlení 
č.p. 2180, příslušný k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2242, pozemek p.č. 2242 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 469 m2, budova bez čp/če - garáž na pozemku p.č. 2241/2 a pozemek p.č. 
2241/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2, vše v k.ú. Přerov, převádí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, IČ 
70885940, se sídlem Schweizerova 91, Olomouc, za id. 3/10 spoluvlastnického podílu k budově bez 
čp/če – jiné stavbě na pozemcích p.č. 2241/10 a p.č. 2265/2, a pozemek p.č. 2265/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 120 m2, vše v k.ú. Přerov, které se převádí z vlastnictví ČR – Hasičského 
záchranného sboru Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Schweizerova 91, Olomouc,       
do vlastnictví statutárního města Přerova.

508/12/3/2012 Informace o aktuálním vývoji vypořádání majetkoprávních vztahů k 
části nebytových prostor - jinému nebytovému prostoru č. 555/5 v 2. 
NP v budově č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené 
na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. T.G.Masaryka 555/16, 
Přerov) mezi Českou republikou a statutárním městem Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o aktuálním vývoji vypořádání 
majetkoprávních vztahů k části nebytových prostor - jinému nebytovému prostoru č. 555/5 v 2. NP v 
budově č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov 
(nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov) mezi Českou republikou a statutárním městem Přerov.

509/12/4/2012 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 
Teplo Přerov, a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o. a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

510/12/4/2012 Cestovní náhrady

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. vydává Vnitřní předpis č. ../2012 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům 
Zastupitelstva města Přerova, ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2. určuje , že dle Vnitřního předpisu č. ../2012 Zásady pro poskytování cestovních náhrad 
členům Zastupitelstva města Přerova uvedeného v bodu 1 tphoto usnesení, se bude postupovat 
při poskytování cestovních náhrad členům výborů Zastupitelstva města Přerova.

511/12/4/2012 Změna Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../12, kterým se mění Vnitřní 
předpis č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
Znění vnitřního předpisu č. .../12 je přílohou důvodové zprávy.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2012

512/12/4/2012 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 3/11 z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z 
Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 3/11 ze dne 27.4.2011 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi M.a Ing. Š.Š., 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 1145000046 a to tak, aby částku 90 000,00 Kč s úrokem 4 %  p.a. uhradili 
nejpozději do 15.5. 2017.“

 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 1145000046 a to tak, aby částku 83 063,00 Kč  s  úrokem 4 %  p.a. uhradili 
nejpozději do 15. 5. 2017.“

V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2012

513/12/4/2012 Novelizace vnitřních předpisů v souvislosti se zrušením příspěvkové 
organizace Domovní správa města Přerova ke dni 30. 6. 2012 a dalšími 
organizačními změnami

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č. ……/2012, kterým se mění 
Vnitřní předpis č. 25/2007 Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 
Sb. ve znění pozdějších předpisů,ve znění vnitřního předpisu č. 13/11 a vnitřního předpisu č. 4/2012 v 
souvislosti se zrušením příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova ve znění dle přílohy č. 
1 důvodové zprávy.

514/12/4/2012 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 29 977,00 Kč, tj. 4/5    
z  pohledávky ve výši 37 472,00 Kč za panem J.B., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním  bytu č. 16  v domě č.p. 319 v Přerově 
Velká  Dlážka č.or. 25. Pohledávka statutárního města Přerova na prominutém poplatku z 
prodlení za pozdní platby nájemného činí 8 662,00 Kč a pohledávka Domovní správy města 
Přerova na prominutém poplatku z prodlení za pozdní platby služeb činí 21 315,00 Kč.

2. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 67 677,00 Kč, tj. 4/5   
z  pohledávky ve výši 84 597,00 Kč za paní M.M., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
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nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním  bytu č. 8  v domě č.p. 1457, ulice 
Tovačovská v Přerově. Pohledávka statutárního města Přerova na prominutém poplatku z 
prodlení za pozdní platby nájemného činí 38 626,00 Kč a pohledávka Domovní správy města 
Přerova na prominutém poplatku z prodlení za pozdní platby služeb činí 29 051,00 Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 29.6.2012

515/12/4/2012 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 922 929,00 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 1A) důvodové zprávy.  Z této 
částky pohledávky statutárního města Přerova činí celkem 400 375,00 Kč, z toho na 
nájemném 39 006,00 Kč,  na poplatku z prodlení 356 099,00 Kč, na zaplacených soudních 
poplatcích 5 270,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města Přerova činí celkem             
522 554,00 Kč, z toho zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 53 058,00 Kč a poplatek z 
prodlení 469 496,00 Kč.

b) schvaluje upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu neprůkaznosti a jejich odpis v 
celkové částce 31 186,72 Kč za dlužníky dle přílohy č. 1B) důvodové zprávy, z toho 26 
189,50 Kč činí neoprávněný odběr elektrické energie ze společných prostor domu, 4 997,22 
Kč je úrok z prodlení. Jedná se o  pohledávky Domovní správy města Přerova.

c) schvaluje odpis pohledávek z důvodu promlčení a vzdání se práva k těmto pohledávkám  
v celkové částce 343 287,00 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 1C) důvodové zprávy.  Z této 
částky pohledávka  statutárního města Přerova činí celkem 159 013,00 Kč, z toho na 
nájemném 8 559,00 Kč, na poplatku z prodlení 148 470,00 Kč, na zaplacených soudních 
poplatcích 1 984,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města Přerova činí celkem 184 
274,00 Kč, z toho zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 10 124,00 Kč, poplatek z prodlení 
170 687,00 Kč, vyúčtování služeb 3 463,00 Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 29.6.2012

516/12/4/2012 Rozpočtové opatření č. 7

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

517/12/4/2012 Rozpočtové opatření č. 8

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

518/12/4/2012 Rozpočtové opatření č. 8 - dodatek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
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PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3421 510  Investiční akce (org. 500200 –
 Dětské hřiště ul. Vaňkova)

5 000,0 - 1 800,0 3 200,0

5512 510  Investiční akce (org. 500254 –
 Pořízení dopravního hasičského vozidla)

0,0 + 1 800,0 1 800,0

3313 510  Investiční akce (org. 500175 –
 ZŠ U tenisu - energetické opatření
 zateplení)

16 652,0 - 3 000,0 13 652,0

2212 510  Investiční akce (org. 500188 –
 Oprava panelové komunikace v ulici
 U Žebračky)

0,0 + 3 000,0 3 000,0

519/12/4/2012 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, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje nevydat 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 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.7.2012

520/12/4/2012 Obecně závazná vyhláška č. …/2012, o zákazu provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. se neusneslo schválit Obecně závaznou vyhlášku č. …/2012 o zákazu provozování sázkových 
her,  loterií a jiných podobných her na celém území města v předloženém znění,

2. se neusneslo uložit Radě města uložit příslušným pracovníkům Magistrátu města provedení 
okamžité kontroly výherních hracích přístrojů ve všech hernách na území města Přerova a při 
zjištění, že počet interaktivních videoloterijních terminálů v jednotlivých hernách převyšuje 
počet výherních hracích přístrojů neprodleně požádat Ministerstvo financí o zahájení 
správních řízení o zrušení interaktivních videoloterijních terminálů, které v jednotlivých 
hernách převyšují počet výherních hracích přístrojů.

521/12/4/2012 Žádost o poskytnutí finanční dotace - Náboženská obec Církve 
československé husitské

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 100.000,--
Kč Náboženské obci Církve československé husitské, Havlíčkova 1821/11, Přerov I-Město, 750 02  
Přerov, IČ: 64989143, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s realizací opravy kostela                 
v Havlíčkově ulici v Přerově (střecha, štít, omítka).
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522/12/4/2012 Poskytnutí příspěvků - "Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR", 
Konfederace politických vězňů České republiky, Moravskoslezský svaz 
Vojenských táborů nucených prací - Pomocné technické prapory, 
Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem "Vojenské sdružení 
rehabilitovaných AČR", IČ: 49279319, se sídlem Praha 8, Křižíkova 12/20, na zajištění aktivit 
Územní rady Vojenského sdružení rehabilitovaných Přerov, včetně následující úpravy 
rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409  Ostatní činnosti j. n.
 (zastupitelstvo)

50,0 - 5,0 45,0

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 5,0 5,0

2. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Konfederace politických vězňů 
České republiky, IČ: 00417581, se sídlem Praha 2, Škrétova 6, na zajištění aktivit 
Konfederace politických vězňů České republiky, Pobočka č. 51., Přerov, včetně následující 
úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409  Ostatní činnosti j. n.
 (zastupitelstvo)

45,0 * - 5,0 40,0

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 5,0 * + 5,0 10,0
 * počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu

3. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravskoslezský svaz 
Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o.s., IČ: 00546011, se sídlem 
Brno, Hybešova 71, na zajištění aktivit Územní organizace Svazu PTP ČR Přerov, včetně 
následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409  Ostatní činnosti j. n.
 (zastupitelstvo)

40,0 * - 5,0 35,0

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 10,0 * + 5,0 15,0
 * počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu

4. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Český svaz bojovníků za svobodu, 
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o.s., IČ: 00442755, se sídlem Praha 2, Legerova 22, na zajištění aktivit Obvodního výboru 
Českého svazu bojovníků za svobodu Přerov, včetně následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409  Ostatní činnosti j. n.
 (zastupitelstvo)

35,0 * - 5,0 30,0

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 15,0 * + 5,0 20,0
 * počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu

523/12/4/2012 Poskytnutí dotace - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL - záměr

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr na poskytnutí dotace Smíšenému 
pěveckému sboru VOKÁL, tř. 17. listopadu 2, 750 02  Přerov, IČ: 63701201, ve výši 10.000,-- Kč na 
částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na festivale v polském Krakově.

524/12/4/2012 Poskytnutí dotace - Obec Troubky - záměr

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr na poskytnutí dotace obci Troubky se 
sídlem Dědina 286/29, 751 02 Troubky, IČ 00302104, ve výši 5.000,-- Kč na částečnou úhradu 
nákladů na realizaci Gala večeru v poutním chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou při 
příležitosti připomenutí 15. výročí povodní z roku 1997.

525/12/4/2012 Žádost o dotaci na Mistrovství světa ve Francii

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Hollywood Stars Crew o.s., IČ: 22849734, se 
sídlem Přerov, Ztracená 20, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství 
světa ve Francii,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

110  Grantový program v oblasti kultury 330,0 - 5,0 325,0

3319 110  Ostatní zájmová činnost a rekreace 20,0 * + 5,0 25,0
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál

526/12/5/2012 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. 40.175,- Kč manželům ing. L.K. a H.K. Přerov  na 
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vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/13 v k.ú. Kozlovice u Přerova pro 
novostavbu rodinného domu v ulici Květná.

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 20.7.2012

527/12/5/2012 1. Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury                                                                                                                                                             
2. Bezúplatný převod nemovitých a movitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury 
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Přerovem a:

a) společností BYT STUDIO, a.s., se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 1592/13, PSČ 586 01, IČ 
25345524 v celkové výši max. 2 000 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby 
komunikace a zpevněné plochy, kanalizace,  veřejné osvětlení,  vodovod, přeložka VN, rozvody NN) 
v lokalitě "Záhumenky" v Přerově X - Popovicích

b) společností ROGIN Zero s.r.o., se sídlem Přerov, Velká Dlážka 336/2, 750 02, IČ 28618416 v 
celkové výši max. 1 462 500,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby komunikace, dešťové 
kanalizace, STL plynovodu, veřejného osvětlení, splaškové kanalizace, vodovodu) v Přerově XI -
Vinarech

c) J.S. v celkové výši max. 1 950 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (zpevněné plochy, 
vodovod, veřejné osvětlení, kanalizace splašková, plynovod, veřejné osvětlení, kanalizace dešťová)   v 
Přerově VI - Újezdci

d) M.B.a Ing.Mgr. R.B. v celkové výši max. 975 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury 
(stavby komunikace a zpevněné plochy, vodovodu, kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, veřejné 
osvětlení, plynovod) v Přerově VII - Čekyni

e) společností AVČ s.r.o. se sídlem Přerov I - Město, Wilsonova 12, PSČ 750 02, IČ 25848984 dotace 
v celkové výši max. 2 112 500,- Kč na výstavbu technické infrastruktury ( komunikace a zpevněné 
plochy, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, plynovod) v ulici Hostýnská v Přerově

f) společností Nemo – Development s.r.o., IČ 26818281, Pivovarská 89/1, Přerov v celkové výši max.         
2 600 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby komunikace a zpevněné plochy, dešťové 
kanalizace,  plynovodu, veřejného osvětlení, splaškové kanalizace, vodovodu) v lokalitě Obytný park -
Přerovské zahrady v k.ú. Přerov. Smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena za podmínky převodu 
pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov do vlastnictví firmy Nemo - Development s.r.o., IČ 26818281a 
splnění podmínek programu

2. schvaluje

a) bezúplatný převod 

1. částí pozemku p.č. 46/1, o výměře cca 3420 m2, v k.ú. Popovice u Přerova dotčených budoucí 
stavbou pozemní komunikace, chodníků, zpevněných ploch a veřejné zeleně v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 1
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2. pozemní komunikace, chodníků, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny  na 
částech pozemků p.č. 46/1 a p.č. 156 vše v k.ú. Popovice u Přerova v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 1 

3. dešťové kanalizace, která bude zřízena na pozemcích p.č. 46/1, p.č. 156  a p.č. 167 vše v k.ú. 
Popovice u Přerova, včetně výústního objektu do Vinarského potoka na p.č. 194 v k.ú. 
Popovice u Přerova, v délce cca 330 m,  v rozsahu dle dokumentace viz příloha 1, 

4. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení,  které bude zřízeno na pozemku p.č. 46/1 v 
k.ú. Popovice u Přerova, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 1,

z vlastnictví společnosti BYT STUDIO, a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 1592/13, 586 01 Jihlava, 
IČ 25345524 do vlastnictví statutárního  města Přerova. 
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4, za podmínky zřízení věcného 
břemene práva přístupu a příjezdu za účelem umístění a provozování části dešťové kanalizace, která 
nebude umístěna na pozemku (jeho části), který je převáděn dle bodu 1, nebo je ke dni převodu ve 
vlastnictví statutárního města Přerova a to k tíži pozemku dotčeného touto částí dešťové kanalizace ve 
prospěch pozemku převáděného dle bodu 1.
Budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému geometrický plán s vyznačením převáděných částí 
pozemku p.č. 46/1 v k.ú. Popovice u Přerova (v rozsahu dle bodu 1.) Budoucí dárce uhradí náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy o bezúplatném 
převodu do katastru nemovitostí

b) bezúplatný převod 

1. částí pozemku p.č. 102/46, orná půda,  v k.ú. Popovice u Přerova, dle geometrického plánu č. 
106-115/2011 pozemek označený p.č. 102/46 o výměře 587 m2 a pozemek označený p.č. 
102/56 o výměře 343 m2, v rozsahu viz příloha 2a

2. pozemní  komunikace na části pozemku p.č. 102/46, dle geometrického plánu č. 106-115/2011 
pozemek p.č. 102/46 o výměře 587 m2 v k.ú. Popovice u Přerova - v pořizovací hodnotě 
1.646.458,- Kč, v rozsahu viz příloha 2a

3. dešťové kanalizace v délce 90 m na pozemku p.č. 102/46 a p.č. 171 oba v k.ú. Popovice u 
Přerova, včetně výústního objektu dešťové kanalizace do Vinarského potoka - v pořizovací 
hodnotě 335.600,- Kč, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 2b

4. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení,  na pozemcích p.č. 102/14, p.č. 102/17, p.č. 
102/49 a na pozemku p.č. 102/56 vše v k.ú. Popovice u Přerova - v pořizovací hodnotě 
143.873,- Kč, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 2c, za podmínky zřízení věcného 
břemene práva přístupu a příjezdu za účelem umístění a provozování části veřejného osvětlení, 
včetně kabelového vedení, které není umístěno na pozemku (jeho části), který je převáděn dle 
bodu 1, a není ve vlastnictví statutárního města Přerova a to k tíži pozemku dotčeného částí 
veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, ve prospěch pozemku převáděného dle bodu 1.

z vlastnictví společnosti ROGIN Zero, s.r.o., se sídlem Velká Dlážka 336/2, 750 02 Přerov, IČ 
28618416 do vlastnictví statutárního města Přerova.

c) bezúplatný převod 

1. částí pozemku p.č. 1247, o výměře cca 1418 m2, v  k.ú. Újezdec  u Přerova dotčených budoucí 
stavbou pozemní komunikace,  zpevněných ploch a veřejné zeleně, v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 3
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2. pozemní  komunikace, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny na částech 
pozemků p.č. 1247, p.č. 1235, p.č. 411, p.č. 312/1, p.č. 312/12, p.č. 1249 a p.č. 312/9 vše v 
k.ú. Újezdec u Přerova, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 3

3. dešťové kanalizace, která bude zřízena  na pozemcích p.č. 1247, p.č. 1235, p.č. 312/1, p.č. 
1249, p.č. 312/9 a p.č. 1259  vše v k.ú. Újezdec u Přerova, v rozsahu dle dokumentace viz 
příloha 3

4. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, které bude zřízeno na pozemcích p.č. 313/3, 
p.č. 313/12, p.č. 411, p.č. 1235, p.č. 1247, p.č. 1249, p.č. 312/9 a p.č. 1259  vše v k.ú. Újezdec 
u Přerova, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 3,

z vlastnictví pana J.S.  do vlastnictví statutárního  města Přerova. 
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4, za podmínky zřízení věcného 
břemene práva přístupu a příjezdu za účelem umístění a provozování části veřejného osvětlení, včetně 
kabelového vedení, které není umístěno na pozemku (jeho části), který je převáděn dle bodu 1, a není 
ve vlastnictví statutárního města Přerova a to k tíži pozemku dotčeného částí veřejného osvětlení, 
včetně kabelového vedení, ve prospěch pozemku převáděného dle bodu 1.
Budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému geometrický plán s vyznačením převáděných částí 
pozemku p.č. 1247 v k.ú. Újezdec u Přerova (v rozsahu dle bodu 1.) Budoucí dárce uhradí náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy o bezúplatném 
převodu do katastru nemovitostí

d) bezúplatný převod 

1. části pozemku p.č. 1219, o výměře cca 1100 m2, v k.ú. Čekyně dotčené budoucí stavbou 
pozemní komunikace,  zpevněných ploch a veřejné zeleně v rozsahu dle dokumentace viz 
příloha 4

2. pozemní  komunikace, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny na částech 
pozemků p.č. 1219, p.č. 1217/2 v k.ú. Čekyně  v rozsahu dle dokumentace viz příloha 4

3. dešťové kanalizace, která bude zřízena na pozemcích p.č. 1219, 1216 oba v k.ú. Čekyně a na 
pozemku p.č. 898 v k.ú. Žeravice včetně výústního objektu do Olešnice, v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 4

4. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, které bude zřízeno  na pozemcích p.č. 1334, 
p.č. 1323 oba v k.ú. Žeravice a na pozemcích p.č. 1219 v k.ú. Čekyně, v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 4

ze spoluvlastnictví M.B. k id ½ a Ing.Mgr. R.B.k id ½ do vlastnictví statutárního města Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4, za podmínky zřízení věcného 
břemene práva přístupu a příjezdu za účelem umístění a provozování části dešťové kanalizace, která 
nebude umístěna na pozemku (jeho části), který je převáděn dle bodu 1, nebo je ke dni převodu ve 
vlastnictví statutárního města Přerova a to k tíži pozemku dotčeného touto částí dešťové kanalizace ve 
prospěch pozemku převáděného dle bodu 1.
Budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému geometrický plán s vyznačením převáděné části 
pozemku p.č. 1219 v k.ú. Čekyně (v rozsahu dle bodu 1.) Budoucí dárce uhradí náklady spojené s 
vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy o bezúplatném převodu do 
katastru nemovitostí

5. části p.č. 1217/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Čekyně dotčené budoucí stavbou pozemní komunikace,  
zpevněných ploch a veřejné zeleně v rozsahu dle dokumentace viz příloha 4
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z vlastnictví M.B. do vlastnictví statutárního města Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4. Budoucí dárce předloží budoucímu 
obdarovanému geometrický plán s vyznačením převáděné části pozemku p.č. 1217/2 v k.ú. Čekyně (v 
rozsahu dle bodu 5.) Budoucí dárce uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a  
správní poplatek za vklad smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí

e) bezúplatný převod

1. částí pozemku p.č. 5466/31, o výměře cca 1229 m2, v k.ú. Přerov dotčených budoucí stavbou 
pozemní komunikace, chodníků,  zpevněných ploch a veřejné zeleně, v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 5

2. pozemní  komunikace, chodníků, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny na 
částech pozemků p.č. 5466/31, p.č. 5466/275, p.č. 5371/2 v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 5,

3. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, které bude zřízeno na pozemcích p.č. 5455/1, 
p.č. 5371/3 a p.č. 5466/31 vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 5

z vlastnictví společnosti AVČ s.r.o. se sídlem, Wilsonova 12, 750 02 Přerov, IČ 25848984 do 
vlastnictví statutárního města Přerova
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3 za podmínky zřízení věcného 
břemene práva zřídit a provozovat pozemní komunikaci – obratiště, která nebude umístěna na 
pozemku (jeho části), která je převáděna dle bodu 1, nebo je ke dni převodu ve vlastnictví statutárního 
města Přerova a to k tíži pozemku dotčeného touto částí komunikace ve prospěch pozemku 
převáděného dle bodu 1.
 Budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému geometrický plán s vyznačením převáděných částí 
pozemku p.č. 5466/31 v k.ú. Přerov (v rozsahu dle bodu 1.) Budoucí dárce uhradí náklady spojené s 
vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy o bezúplatném převodu do 
katastru nemovitostí

f) bezúplatný převod 

1. částí pozemku p.č. 2580/9, o výměře cca 2314 m2, v  k.ú. Přerov dotčených budoucí stavbou 
pozemní komunikace,  zpevněných ploch a veřejné zeleně v rozsahu dle dokumentace viz 
příloha 6 ze spoluvlastnictví D.H. k id ½ a Ing. M.J., k id ½. 

2. pozemní  komunikace, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny na částech 
pozemků p.č. 2580/5 a p.č. 2580/9 oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 6

3. dešťové kanalizace, která bude zřízena na pozemcích p.č. 2580/9 a p.č. 2580/5 oba  v k.ú. 
Přerov, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 6

4. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, které bude zřízeno  na pozemku p.č. 2580/9 v 
k.ú. Přerov, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 6 

ze spoluvlastnictví Nemo – Development s.r.o., Pivovarská 89/1, 750 02 Přerov, IČ 26818281, do 
vlastnictví statutárního města Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4, po doručení geometrického plánu s 
vyznačením převáděných částí pozemku p.č. 2580/9 v k.ú.  Přerov (v rozsahu dle bodu 1.) budoucímu 
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obdarovanému. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek za vklad 
smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí nebude hradit statutární město Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2012

528/12/7/2012 Předání dokončené investiční akce k  hospodaření školským 
příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do 
správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a subjektem Základní škola Přerov, 
Želatovská 8. 

Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zateplení objektů ZŠ 
Želatovská 8, Přerov“ v ceně 8.116.656,20 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. 
Znění dodatku je přílohou č.1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.8.2012

2. schvaluje uzavření dodatku č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k 
hospodaření uzavřenému dne 14. 04. 2010 mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30. 

Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zateplení objektů ZŠ 
Želatovská 8, Přerov“ v ceně 1.842.431,16 Kč k  hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. 
Znění dodatku je přílohou č. 2 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.8.2012

529/12/7/2012 Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje rozpočtový rámec Programu podpory 
ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

530/12/9/2012 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené 
aktivity v uvedené výši:

Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469,        
na aktivitu „Environmentální vzdělávací programy, soutěže a akce“, ve výši 20 200,- Kč,

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, se sídlem Přerov, Komenského 29,              
IČ: 00842966, na aktivitu „Cyklocity“, ve výši 9 000,- Kč,
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Základní škola Přerov,Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27, IČ: 45180091, na 
aktivitu „Ekoškola v praxi aneb voda v Dešťové zahradě“, ve výši 24 000,- Kč,

Mateřská škola, Přerov, Kouřílkova 2, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Kouřílkova 2,                
IČ: 49558510, na aktivitu „Ekohrátky pro děti“, ve výši 6 000,- Kč,

Muzeum Komenského v Přerově, p.o., se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, IČ 00097969, na aktivitu 
„Netopýr“,  ve výši 18 000,- Kč,

Základní škola, Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Za mlýnem 1,                 
IČ: 47858311, na aktivitu „Významné ekolologické dny“, ve výši 22 800,- Kč;

2. neschvaluje poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši:

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 70259925,    
na aktivitu „Ekovýuka 3“, ve výši 9 000,- Kč,

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24,
se sídlem Přerov, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu „Výukové programy a školní soutěž             
s tématikou EVVO pro žáky OA Přerov“, ve výši 26 000,- Kč,

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, se sídlem 751 52 
Přerov, Denisova 3, IČ: 61985759, na aktivitu „Příroda přerovských parků všemi smysly“ ve výši      
37 800,- Kč,

Predmostenzis, o.s., se sídlem Přerov II-Předmostí, Žernava 147, IČ 66743885, na aktivitu „Brouci a 
motýli starých sadů v Předmostí“, ve výši 19 800,- Kč.

531/12/9/2012 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova,  a 
to   bytu č.  1693/18 v domě  č.p. 1963, bytu č. 2489/1 v domě č.p. 2489 
a 2490, bytu č. 2552/7 v domě č.p. 2550,2551 a 2552, bytu č. 2485/3        
v domě č.p. 2485,2486,2487 a 2488, bytů č. 2530/2 a 2531/6 v domě č.p. 
2530,2531,2532 a 2533, bytu č. 2660/1 vč. pohledávky v domě č.p. 
2658,2659 a 2660, bytu č. 1963/16 vč. pohledávky v domě č.p. 1963,  
všechny byty v obci Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 1963/18 v domě  č.p. 1963 v Přerově, nám Svobody 
4, na pozemku p.č. 2139 zast.pl. a  p.č. 2140 ost.pl. včetně spoluvlastnického podílu 
7722/185721 na společných částech domu a na uvedených  pozemcích v k.ú. Přerov, obci 
Přerov, do vlastnictví paní L.P., za kupní cenu  555 559,- Kč,

2. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2489/1 v domě č.p. 2489, 2490 v Přerově,  Jižní 
čtvrť I/27, na pozemku p.č. 5734/12 zast.plocha  a 5734/13 zast. plocha vč. spoluvlastnického 
podílu  5121/78311 na společných částech domu a uvedených pozemcích v k.ú. Přerov, obci 
Přerov, do vlastnictví pana V.L.,  za kupní cenu 510 100,- Kč,

3. schvaluje úplatný převod volného bytu č.2485/3 v domě č.p. 2485, 2486,2487 a 2488 v 
Přerově, Jižní čtvrť I/31, na pozemku  p.č. 5734/14  zast.plocha, 5734/15 zast.plocha, 5734/16 
zast.plocha a 5734/17 zast.plocha včetně spoluvlastnického podílu 5195/166385  na 
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společných částech domu a uvedených pozemcích  v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví 
pana  P.H., za kupní cenu  700 007,-- Kč,

4. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2530/2 v domě č.p. 2530, 2531, 2532 a 2533 v  
Přerově, Jilemnického 2, na pozemku p.č. 4170/2 zast.plocha včetně spoluvlastnického podílu 
5471/132855 na společných částech domu a  uvedeném pozemku v k.ú.  Přerov, obci Přerov 
do vlastnictví paní  J.R., za kupní cenu  560 000,- Kč,

5. schvaluje úplatný převod volného bytu  č. 2531/6 v domě č.p. 2530,2531,2532 a 2533 v 
Přerově, Jilemnického 4, na pozemku p.č. 4170/2 zast.plocha vč. spoluvlastnického podílu 
5505/132855 na společných částech domu a uvedeném pozemku v k.ú. Přerov, obci Přerov, do 
vlastnictví pana J.G.,  za kupní cenu 516 000,- Kč,

6. schvaluje úplatný převod pohledávky za panem L.V. ve výši 15 787, - Kč bez  příslušenství, 
která se váže  k bytu 2660/1 v domě  č.p. 2660 v Přerově Šrobárova 6, na pozemku  p.č. 
3158/3 zast.plocha v k.ú. Přerov, do vlastnictví paní A.K., za úplatu   ve výši 11 000,- Kč,

7. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2660/1 v domě č.p. 2658,2659 a 2660 v Přerově, 
Šrobárova 6, na pozemku p.č.3158/3 zast.plocha vč. spoluvlastnického podílu 2361/255772 na 
společných částech domu a uvedeném pozemku v k.ú. Přerov, obci Přerov, po úhradě 
pohledávky, která se k předmětnému bytu váže, do vlastnictví paní A.K., za kupní cenu 280 
000,- Kč,

8. schvaluje úplatný převod pohledávky za paní  D.P.,  ve výši 33 114,- Kč bez příslušenství, 
která se váže k bytu č. 1963/16 v domě č.p. 1963 v Přerově, nám Svobody 4, na pozemku p.č. 
2139 zast. plocha a 2140 ost.plocha v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví  pana T.Ž., za 
úplatu ve výši  56 000,- Kč,

9. schvaluje úplatný převod   volného bytu č. 1963/16 v domě č.p. 1963 v Přerově, nám 
Svobody 4, na pozemku p.č. 2139 zast.plocha a 2140 ost. plocha vč. spoluvlastnického podílu 
8983/185721 na společných částech domu a uvedených pozemcích v k.ú. Přerov, obci Přerov, 
po úhradě pohledávky, která se k předmětnému bytu váže, do vlastnictví pana T.Ž., za kupní 
cenu 800 000,- Kč.

10.a) schvaluje změnu  bodu 1. usnesení ZM ze dne 12.12.2011, č. 382/9/10/2011 tak,  že znění

          „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.“
          
se  nahrazuje  zněním

          „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 45,5 % 
ceny obvyklé, zjištěné znalcem.“

10.b) schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2552/7 v domě  č.p. 2550,2551 a 2552 v Přerově, 
Jižní čtvrť II/14, na pozemku p.č. 5738/2  zast.plocha, 5738/3 zast.plocha a 5739/1 zast.plocha 
včetně spoluvlastnického podílu  735/17144 na společných částech domu a uvedených 
pozemcích v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví paní O.B., za kupní cenu 512 000,- Kč.

532/12/9/2012 Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 
vyrozumívacího systému AMDS pro členy JSDH Přerov I. – Město
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem HZS Olomouckého kraje, IČ: 70885940, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc na 
provoz systému AMDS pro rok 2012 ve výši 7.500,- Kč pro účely vyrozumívání členů 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov I. – Město, prostřednictvím systému 
automatického telefonního volání a krátkých textových zpráv o vyhlášení poplachu jednotky.

2. pověřuje primátora města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Termín: 30. 06. 2012

533/12/9/2012 Návrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I – Město, Přerov III –
Lověšice, Přerov VI - Újezdec

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  pojmenování ulic v Přerově takto:

a) ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 6500/4 názvem Staré Rybníky,

b) ulici v části Přerov III – Lověšice, katastrální území Lověšice u Přerova, p. č. 228/1 názvem 
Hulínská, 

c) ulici v části Přerov VI – Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova, p. č. 1247 názvem Duhová.

534/12/9/2012 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u 
statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u statutárního 
města Přerova Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra České 
republiky,

2. bere na vědomí splnění kontrolního doporučení, aby město zveřejnilo a zpřístupnilo na 
všeobecně přístupném místě soubor povinně zveřejňovaných informací pro informování 
veřejnosti.

535/12/9/2012 Zveřejňování materiálů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci k návrhům na zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstva    
na webových stránkách města www.prerov.eu,

2. ukládá Radě města Přerova zabezpečit nejpozději k 30.9.2012 zveřejňování předloh -
podrobných podkladů pro jednání zastupitelstva na webových stránkách města.

536/12/9/2012 Delegování zástupce obce na valnou hromadu akciové společnosti 
Regionální letiště Přerov a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje na základě ustanovení §84 odst. 2, písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valnou hromadu 
konanou dne 27. 6. 2012 akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Přerov, Trávník 
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1117/30, PSČ 750 02 , IČ 285 72 971, v níž má statutární město Přerov majetkovou účast, náměstka 
primátora Mgr. Dušana Hluzína a v případě jeho nepřítomnosti náměstka primátora Michala Záchu, 
DiS. Zástupce obce bude zastupovat statutární město Přerov na uvedené valné hromadě ve výkonu 
všech akcionářských práv spojených se všemi akciemi, a to v plném rozsahu dle ust. § 184 odst. 1 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

537/12/10/2012 Parkovací karty - návrh Mgr. Netopilové

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova, aby do 30 dnů   
od konání zasedání zastupitelstva, předložila zastupitelům materiál, ve kterém bude doloženo, že 
obdarované subjekty karty zaplatily nebo je vrátily městu.

538/12/10/2012 Parkovací karty - návrh Ing. Pospíšilové

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova, aby do 30 dnů od 
konání zastupitelstva předložila zastupitelům upravenou evidenci karet, která odpovídá skutečnému 
stavu. U čísla parkovací karty bude uvedena SPZ auta, sdělení, zda jde o auto služební nebo soukromé, 
jméno, příjmení popřípadě název subjektu a podpis přebírajícího.
V případě firem nebo politických stran bude evidence doplněna způsobem nabytí parkovací karty 
například darovací smlouva.

539/12/10/2012 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami vznesenými na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 10.9.2012

V Přerově dne 18. 6. 2012

Ing. Jiří Lajtoch
        primátor města Přerova

Ing. Tomáš Dostal
                    člen Rady města Přerova




