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 USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10. září 2012

540/13/1/2012 Zahájení, schválení programu 13. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10. září 2012

2. schvaluje Čestmíra Hlavinku a Břetislava Passingera za ověřovatele 13. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

541/13/2/2012 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních        
za I. pololetí 2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 
rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních                 
za I. pololetí 2012.

542/13/2/2012 Informace o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 882 v Přerově        
na ul. Jateční 26

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí usnesení Rady města Přerova                   
č. 1686/44/2/2012, kterým bylo ukončeno prověřování plnění Smlouvy o nájmu nebytových prostor     
v domě č.p. 882 v Přerově na ul. Jateční 26 z důvodu ukončení nájmu k 30. 9. 2012 výpovědí ze strany 
nájemce.

543/13/2/2012 Zpráva z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení Rady města Přerova č. 1110/25/6/2011 -
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytových prostor             
v objektu občanské vybavenosti č.p. 2883 příslušném k části obce Přerov I - Město,                
na pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole vnitřní směrnice č. 8/2001 POKUTOVÉ BLOKY 
v platném znění a kontrole jejího dodržování

544/13/2/2012 Kontrola dotací

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Přerova 
provedením kontroly dodržení podmínek při čerpání dotací stanovených smlouvami:
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1. Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/707/2011 
Dotace byla poskytnuta Tělocvičné jednotě Sokol Henčlov na základě usnesení ZM Přerova              
č.  277/7/6/2011.
2. Smlouvy o poskytnutí dotace č. 06/015/021/10 a č. SML/177/2011
Dotace byly poskytnuty TJ SPARTAK PŘEROV na základě usnesení ZM Přerova č. 46/2/8/2010      
a č. 35/2/6/2010.
3. Smlouva o poskytnutí dotace č. 11-015-001-08 včetně dodatků č. 1, 2 a 3
Dotace byla poskytnuta obchodní společnosti TEPLO a.s. na základě usnesení ZM Přerova                 
č. 344/15/3/2008, č. 598/20/3/2009, č.655/21/6/2009 a č. 924/28/4/2010.

545/13/2/2012 Vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací

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

546/13/2/2012 Změna v personálním obsazení osadního výboru Penčice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává na základě §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),     
ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 30.9.2012 z funkce člena osadního výboru Penčice 
paní Janu Cigánkovou,

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 1.10.2012 do funkce člena osadního výboru Penčice pana 
Kamila Šromotu.

547/13/2/2012 Informace o činnosti Rady města Přerova od 12. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

548/13/3/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1027         
v  k.ú.  Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č. 1027 orná půda,  o výměře cca 3.644 m2,       
v k.ú. Újezdec u Přerova .

2. schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 1027, orná půda, o výměře 12.267 m2, 
v k.ú. Újezdec u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2012
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549/13/3/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5388/4      
v  k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č. 5388/4, zahrada, o výměře cca 700 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku  p.č. 5388/4, zahrada, o výměře cca             
3 035 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2012

550/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky č.  2631/101 v objektu bytový dům č.p. 
2631, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/6 
v k.ú. Přerov (Vaňkova 14)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nebytové jednotky  č. 2631/101, 
dílna nebo provozovna, v objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I - Město,      
na pozemku p.č. 2487/6, v k.ú. Přerov, (Vaňkova 14) o celkové výměře 35,10 m2 včetně s ním 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2631, příslušném     
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/6, v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2487/6, zast. pl.   
a nádvoří, v k.ú. Přerov ve výši id. 3510/99447 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
I.Z.,  za kupní cenu ve výši 252.720,-Kč (cena v místě a čase obvyklá).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

551/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – objektu  bydlení č.p. 406, příslušného k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732, včetně 
příslušenství,  vše v k.ú.Přerov (Velké Novosady 5)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod objektu bydlení  č.p. 406, 
příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731, zast.pl. a nádvoří, 
o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost.pl., o výměře 886 m2, včetně příslušenství, vše v  k.ú.Přerov (bývalé 
dílny SOŠ a SOU elektrotechnického Lipník n/B., Velké Novosady 5) z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Marka Rybky, místem podnikání Rokytnice 460, IČ 60791187 za kupní cenu     
ve výši 4.305.000,-Kč (dle nabídky zájemce).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012
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552/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 5198/40 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5198/40, ost. plocha, v k.ú.  Přerov   o výměře cca     
12 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu       
na společných částech domu č.p. 1536,  příslušného k části obce Přerov I - Město, za cenu v čase          
a místě obvyklou dle znaleckého posudku, a to následovně:

Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl

 1536/1           byt                          567/7850
             
1536/2            byt                          763/7850

1536/3            byt                          274/3925

1536/4            byt                          756/7850

1536/5            byt                          274/3925

1536/6            byt                          378/3925

1536/7            byt                          274/3925

1536/8            byt                          378/3925

1536/9            byt                          274/3925

1536/10          byt                          378/3925

1536/11          byt                          274/3925

1536/12          byt                          378/3925

       Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena  po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu 
potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

553/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 91/1, v k.ú. Lýsky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 91/1, ost. 
plocha, v k.ú. Lýsky,  označeného dle geometrického plánu č. 220-20/2012 jako pozemek p.č. 91/8, 
ost.plocha, o výměře 83 m2, v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví K.S., 
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za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 33 200,-  Kč, tj. 400,- Kč/m2 - cena v místě a čase 
obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

554/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
-  části pozemku 508/3 v k.ú. Lověšice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 508/3, orná 
půda, v  k.ú. Lověšice u Přerova, označeného dle geometrického plánu č. 278-57/2012 jako pozemek 
p.č. 508/7, orná půda, o výměře 326 m2,   v k.ú. Lověšice u Přerova  z vlastnictví statutárního města 
Přerova do společného jmění manželů T.  a  K.G.,  za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši       
70 080,- Kč, tj. 214.96 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

555/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 86/1 v k.ú. Újezdec u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  úplatný převod  pozemku p.č. 86/1, zahrada,     
o výměře 767 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do společného 
jmění manželů L.  a   H.F.,  za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 222 430,- Kč, tj. 290,-
Kč/m2  - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

556/13/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 29 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2600, 
č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 5739/3 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 29 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/1, 2, 3, 4), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 
2603, příslušném pro část obce Přerov I - Město, postaveném na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov      
a pozemku p.č. 5739/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 595 m² v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
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.
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557/13/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 2483/14 v objektu k 
bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky       
č. 2483/14 (půdní vestavby) v objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov (Purkyňova 10, 12, 14) včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 8359/171542 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 
2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2527 v k.ú. 
Přerov, za cenu 228.633,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2527 v k.ú. 
Přerov  ve výši 8359/171542 za cenu 2.569,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
231.202,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. 
doprodej za 60 % ceny bytu (půdní vestavby, vybudované na náklady nájemce) stanovené znaleckým 
posudkem, vynásobené koeficientem zohledňující dobu užívání k celkové době nájmu, do vlastnictví 
stávajícího nájemce, pana R.Z., přičemž převod bude realizován v termínu do 30.11.2012.

558/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova – pozemků p.č. 6784/5, p.č. 6784/8, p.č. 6800/2, vše k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků 
p.č. 6784/5, ost. plocha, o výměře 24 m2, p.č. 6784/8, ost. plocha, o výměře 25 m2, p.č. 
6800/2, ost. plocha, o výměře 54 m2, vše k.ú. Přerov, z vlastnictví  

- K.B. – podíl  id. ¼ ;
- P.B. – podíl id. ¼ ;
- V.O. – podíl id. ¼ ;
- I.V. – podíl id. ¼ ;

za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 77.250,- Kč, t.j 
750,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 2119 530  Ostatní příjmy z vlastní 
činnosti
 (věcná břemena)

637,5 + 78,0 715,5
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 6 922,1 + 78,0 7 000,1

559/13/3/2012 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 1018/1 v  k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku 
p.č.1018/1, ost. plocha, o výměře 1.206 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví

- PhMr. V.H. – podíl id. ¼;
- V.H. – podíl id. ¼;
- Ing. R.M. – podíl ¼;
- Z.V. – podíl ¼;

Za cenu dohodnutou ve výši  218.815,-Kč, (tj. 181,43 Kč/m2)

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 2119 530  Ostatní příjmy z vlastní 
činnosti
 (věcná břemena)

715,5 * + 220,0 935,5

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 530  Komunální služby a územní 
rozvoj j. n.

7 000,1 * + 220,0 7 220,1

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu
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560/13/3/2012 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 51/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                     

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 51/5, ostatní 
plocha, o výměře 339 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova ze spoluvlastnictví  paní J.D.   k id 1/3, pana J.J., 
k id 1/3 a pana P.J., k id 1/3 do majetku statutárního města Přerova, za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou 149.840 Kč,- t.j. 442,-Kč/ m2 – za podmínky zajištění finančních prostředků.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2013

561/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova -   pozemku p.č. 6868/2, ost. plocha v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 6868/2, ost. plocha o výměře 5.037 m2, v k.ú. Přerov.

2. schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku  p.č. 6868/2, ost. plocha o výměře 5.037 
m2 v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

562/13/3/2012 Bezúplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 106/19 v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 106/19, 
ostatní plocha, v k.ú. Kozlovice u Přerova, dle geometrického plánu č. 588-83/2010 pozemek 
označený novým p.č. 106/32, ostatní plocha, zeleň o výměře 255 m2 a pozemek označený novým p.č. 
106/33, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 278 m2 z vlastnictví České republiky -
Pozemkový fond České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČ: 45797072 do majetku 
statutárního města Přerova.

563/13/3/2012 Bezúplatný převod nemovitých a movitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova-změna usnesení                                                                                                                                                                        

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu  svého usnesení z 12. zasedání konaného 
dne 18.6.2012, č. 527/12/5/2012, a to tak, že bod 2 písmeno b) podbod 4. nově zní:

"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 
e 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 



9

města Přerova a to k tíži pozemku dotčeného částí veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení,      
ve prospěch pozemku  převáděného dle bodu 1., nebo ve prospěch statutárního města Přerova."

564/13/3/2012 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 schvaluje změnu bodu 2  usnesení Zastupitelstva města 
Přerova ze dne 18.6.2012 č. 503/12/3/2012 a to tak, že  bod 2 nově zní:
   
2. Zastupitelstvo města Přerova  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.

565/13/3/2012 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků   p.č. 33/11, p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí , p.č. 1305/2     
v k.ú. Henčlov,p.č. 312/1 v k.ú. Újezdec  u Přerova, p.č. 2604/1 v k.ú. 
Troubky  nad Bečvou, p.č. 5073/5  a p.č. 5073/6 v k.ú. Přerov  Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu (id. 1/2) pozemku p.č. 33/11, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 725 m2, a  p.č. 77/2, zahrada, o výměře 2169 m2, vše      
v k.ú. Předmostí, pozemku  p.č. 1305/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 871 m2   
v k.ú. Henčlov,pozemku p.č. 312/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2307 m2       
v k.ú. Újezdec   u Přerova, pozemku  p.č. 2604/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,               
o výměře 2265 m2  v  k.ú. Troubky nad Bečvou, spoluvlastnického podílu  (id. 2/3) pozemku   
p.č. 5073/5 ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 148 m2, a spoluvlastnického  podílu  
(id. 2/3 ) pozemku  p.č. 5073/6, ostatní plocha, ostatní komunikace , o výměře 32 m2 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. 33/11,  p.č. 77/2, vše v k.ú. 
Předmostí,  p.č. 1305/2  v k.ú. Henčlov, p.č. 5073/5   p.č. 5073/6, v k.ú. Přerov, p.č. 312/1, p.č. 
312/12, p.č. 312/9, p.č. 313/1, p.č. 313/3, p.č. 352/1 vše  v k.ú. Újezdec u Přerova  a p.č. 
548/4, p.č. 548/5  vše v k.ú. Kozlovice u Přerova.
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566/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého   usnesení 398/10/4/2012  z  10.  
zasedání Zastupitelstva města Přerova  konaného dne  6.2.2012,  a to tak, že usnesení Zastupitelstva 
města Přerova  č. 398/10/4/2012 nově zní:

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

1. úplatný převod části pozemku p.č.5215/31 o výměře cca 145 m2 a části pozemku p.č. 5215/28         
o výměře cca 232 m2 vše v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví M.H., V.L.,   RNDr. H.A., každá k id. 1/3 
spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou 
650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery). 

2. úplatný převod pozemku p.č. 5207/46 ostatní plocha o výměře cca 104 m2 v k.ú. Přerov,                
ze  spoluvlastnictví  M.K. a   Z.K., každý k id. ½ spoluvlastnického podílu, do vlastnictví statutárního 
města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana 
Jiřího Pazdery).

3. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/35 v k.ú. Přerov o výměře cca 355 m2 z vlastnictví K.V.   
do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu    v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 (dle 
znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery).

4. úplatný převod  pozemků p.č. 5215/5 ostatní plocha o výměře 4365 m2, p.č. 5215/10 orná půda         
o výměře 179 m2, p.č. 5215/29 orná půda o výměře  971 m2,  p.č. 5215/30 ostatní plocha o výměře     
98 m2, p.č.5207/73 ostatní plocha o výměře 849 m2 vše v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví M.K.,  J.K., 
J.Š.,   každy k id. 1/3 spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu  
dohodnutou kupní cenu  150, Kč/m2, celková  kupní cena činí za 6462 m2  - 969 300,- Kč. Statutární 
město Přerov uhradí náklady spojené s převodem, tj. poplatky a daň   z převodu nemovitostí.

5. úplatný převod části pozemku p.č. 5217 orná půda o výměře cca 465 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
Š.W., do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle 
znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery).

6. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/34 o výměře cca 313 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví J.Š., do 
vlastnictví statutárního města Přerova,   za požadovanou cenu  1500,-- Kč/m2 ( tj. 469 500, Kč).

7. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/8 o výměře 220 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví Z.S., do 
vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého 
posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery)

Mimo převod dle bodu 4. usnesení  bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva               
o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení 
výzvy k uzavření kupní smlouvy budoucím prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení 
geometrického plánu na zaměření převáděných částí pozemků dotčených stavbou cyklostezky na ul. 
Želatovská."

567/13/3/2012 Informace o možných variantách řešení majetkoprávních vztahů 
týkajících se nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově a s tím 
související sociální situace v dané lokalitě 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o možných variantách řešení majetkoprávních vztahů týkajících     
se nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově, které byly převedeny 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.

2. neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 
prodávajícím a společností OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, 
Přerov VII-Čekyně, Přerov, jako kupujícím ze dne 15.8.2007, na jejímž základě byly 
převedeny objekt k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), příslušný k části obce Přerov I-Město, 
postavený na pozemku p.č. 798 a pozemek p.č. 798 (zastavěná plocha a nádvoří), objekt          
k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na 
pozemku p.č. 799 a pozemek p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří), objekt k bydlení č.p. 745
(Škodova 23), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku p.č. 800                
a pozemek p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří), objekt k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), 
příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku p.č. 801 a pozemek p.č. 801
(zastavěná plocha a nádvoří), objekt k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), příslušný k části obce 
Přerov I-Město, postavený na pozemku p.č. 802 a pozemek p.č. 802 (zastavěná plocha             
a nádvoří), objekt k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušný k části obce Přerov I-Město, 
postavený na pozemku p.č. 803 a pozemek p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří), objekt          
k bydlení č.p. 737 (Škodova 15), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený                  
na pozemku p.č. 804 a pozemek p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek p.č. 805/1 
(ostatní plocha – manipulační plocha), jiná stavba č.p. 2877 (Škodova 19a), příslušná k části 
obce Přerov I-Město, postavená na pozemku p.č. 805/2 a pozemek p.č. 805/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti OPERA Bohemia s.r.o. za kupní cenu ve výši 1.500.000,- Kč, na jehož základy by 
měla být prodloužena lhůta ke splnění závazku kupujícího započít s novou výstavbou, která 
byla sjednána v čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy v délce 5 let od nabytí vlastnictví            
k předmětným nemovitostem (tj. do 13.9.2012), do 15.8.2014.

3. ukládá Radě města Přerova zajistit občanům, kteří bydlí na základě nájemní smlouvy              
v objektech Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25, nájem obecního bytu, a to za podmínky, že tito
občané (včetně všech osob žijících s nimi ve společné domácnosti) nemají vůči statutárnímu 
městu Přerov a právnickým osobám jím založeným a zřízeným žádný dluh včetně 
příslušenství.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: dle možností, v závislosti na volných obecních bytech

568/13/3/2012 Smlouva o výstavbě podle ust. § 17 zákona o vlastnictví bytů                  
k bytovému domu č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušnému k části obce 
Přerov I-Město, postavenému na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 
5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje smlouvu o výstavbě podle ust. § 17 zákona       
č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 
pozdějších předpisů, mezi Mgr. T.Ž., jako vlastníkem bytové jednotky č. 2485/6 v bytovém domě č.p. 
2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemcích p.č. 
5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov, a P.H., jako budoucím vlastníkem bytové 
jednotky č. 2485/3 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I-
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Město, postaveném na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov 
(stavebníci), statutárním městem Přerov jako vlastníkem bytových jednotek č. 2485/1, 2485/3, 2485/7, 
2485/8, 2486/7, 2486/8, 2487/7, 2487/8, 2488/6, 2488/7 a 2488/8 a jiného nebytového prostoru           
č. 2486/101 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
postaveném na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov, a vlastníky 
ostatních bytových jednotek č. 2485/2, 2485/4, 2485/5, 2486/1, 2486/2, 2486/3, 2486/4, 2486/5, 
2486/6, 2487/1, 2487/2, 2487/3, 2487/4, 2487/5, 2487/6, 2488/1, 2488/2, 2488/3, 2488/4 a 2488/5        
v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném    
na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov. Předmětem smlouvy             
o výstavbě bude vznik nové bytové jednotky č. 2485/3, která vznikne sloučením bytových jednotek     
č. 2485/3 a 2485/6. 

Na výstavbu nové jednotky č. 2485/3 bude mezi smluvními stranami uzavřena nejprve smlouva           
o smlouvě budoucí o výstavbě. Smlouva o výstavbě bude uzavřena do 1 měsíce ode dne, kdy bude      
do katastru nemovitostí povolen vklad vlastnického práva ve prospěch P.H.   k bytové jednotce č. 
2485/3 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov   I-Město, 
postaveném na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov,   na základě 
kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a Petrem Hudečkem jako 
kupujícím. Závazek smluvních stran uzavřít smlouvu o výstavbě zanikne nejpozději uplynutím     1 
roku ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výstavbě.

Součástí smlouvy o výstavbě bude bezúplatný převod podílu id. 13982154/27640375355                    
na pozemcích p.č. 5734/14 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 152 m2, p.č. 5734/15 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 152 m2, p.č. 5734/16 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 152 m2 a p.č. 
5734/17 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 167 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví stavebníků     
do vlastnictví statutárního města Přerova, o který budou v součtu zvětšeny stávající podíly statutárního 
města Přerova na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov, které náleží   
k  jednotkám ve vlastnictví statutárního města Přerova: 

jednotka č. podíl na společných
částech budovy

a na pozemcích pod budovou 
před výstavbou

převáděný podíl na 
pozemcích pod budovou

podíl na společných částech 
budovy

a na pozemcích pod budovou 
po výstavbě

2485/1 5186 / 166385 1358732 / 27640375355 5186 / 166123

2485/7 4231 / 166385 1108522 / 27640375355 4231 / 166123

2485/8 4458 / 166385 1167996 / 27640375355 4458 / 166123

2486/7 4523 / 166385 1185026 / 27640375355 4523 / 166123

2486/8 4493 / 166385 1177166 / 27640375355 4493 / 166123

2486/101 7461 / 166385 1954782 / 27640375355 7461 / 166123

2487/7 4512 / 166385 1182144 / 27640375355 4512 / 166123

2487/8 4512 / 166385 1182144 / 27640375355 4512 / 166123

2488/6 5146 / 166385 1348252 / 27640375355 5146 / 166123

2488/7 4274 / 166385 1119788 / 27640375355 4274 / 166123

2488/8 4571 / 166385 1197602 / 27640375355 4571 / 166123

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2012

569/13/3/2012 Uzavření souhlasného prohlášení mezi Statutárním městem Přerov       
a panem V.L.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření souhlasného prohlášení mezi 
Statutárním městem Přerov a panem V.L., ve kterém oba souhlasně prohlásí,   že smlouva o převodu 
vlastnictví bytové jednotky a pozemku ze dne 24.7.2012 k bytu č. 2489/1 v objektu k bydlení č.p. 
2489, č.p. 2490, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5734/12 a pozemku p.č. 
5734/13 v k.ú. Přerov je neplatná z důvodu uvedených v důvodové zprávě.

570/13/3/2012 Uzavření dodatku č.8 ke zřizovací listině Kulturních a informačních 
služeb města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č.8 ke zřizovací listině ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č.1-7 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova se sídlem Přerov I-Město, 
Kratochvílova 30, IČ 45180512, kterým se upravuje zřizovací listina a to tak, že:

a. sídlo organizace se mění ze stávajícího síla Přerov I-Město, Kratochvílova 30 na Přerov          
I-Město, T. G. Masaryka 8.

b. ředitel společnosti se mění ze stávajícího Rudolf Neuls, na Mgr. Jaroslav Macíček, 

c. rozsah majetku předaného k hospodaření:

vyjímá se z majetku svěřeného k hospodaření nemovité věci : 

 nebytové prostory v budově č.p. 359, příslušná k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 
40/6 v k.ú. Přerov (školní jídelna DIDA, Kratochvílova 30) se vyjímá ve výši 15.845.435,11 
Kč.

vkládá se do majetku svěřeného k hospodaření nemovité věci :

 pozemek p.č. 255/1 zahrada, o výměře 915 m2 včetně stavby na tomto pozemku (letní 
divadelní scéna-podium) a část pozemku p.č. 254 zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře cca 
632,30 m2 vše v k.ú. Přerov.

Uvedený dodatek nabývá účinnosti dne 30.9.2012.

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí
- plakátovací válec na části pozemku p.č. 4923 v k.ú. Přerov (ul. Blahoslavova) z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Kulturních  a informačních služeb města Přerova       
se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ 45180512. 
- 24 ks. lavice Radium se sedákem a opěradlem z tropického dřeva, ocel RAL 7016
- 5 ks. Stoličky Radium bez opěradla , sedák z tropického dřeva , ocel RAL 7016
- 1ks koš Diagonál, půdorys ve tvaru čtverce, plášť tropické lamely, bez stříšky, objem 55l, 
RAL 7016

571/13/4/2012 Informace o hospodaření společností – Přerovská rozvojová, s. r. o.,      
a Regionální letiště Přerov a. s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 
Přerovská rozvojová, s. r. o., a Regionální letiště Přerov a. s., za rok 2011.



14

572/13/4/2012 Akcie společnosti Dalkia Česká republika, a. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr prodeje 25 ks akcií společnosti Dalkia 
Česká republika, a. s., se  sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ 45193410,                
z majetku statutárního města Přerova za cenu 100 Kč/1 akcie.

573/13/4/2012 Rozdělení finančních prostředků FMB – II. výběrové řízení  

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. V.Z. 8-rekonstrukce koupelny 80 000,- Ručitel:
Ing. P.R.

2. R.  a R.P. 2-výměna plyn.kotle
17-oprava balkonu. 

70 000,- Ručitel:
T.M.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012

2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1

3. vydává Vnitřní předpis č. .../12, kterým se mění a doplňuje Vnitřní předpis č. 24/07 Fond 
             oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů. Návrh 
             Vnitřního předpisu č. .../12, je přílohou č. 2

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012

574/13/4/2012 Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 
a. s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace číslo 11-015-001-08, uzavřené dne 5.5.2008 mezi statutárním městem Přerov jako předávajícím 
a společností Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 
1499/7 jako příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 2 ze dne 27.4.2009               
a dodatku   č. 3 ze dne 17.2.2010, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Dotace je určena            
na pořízení majetku, na provoz, opravy, rekonstrukci majetku, to vše v souvislosti s provozem 
sportovních zařízení, a to Plaveckého areálu Přerov a Penčice a Zimního stadionu v Přerově.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012
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575/13/4/2012 Rozpočtové opatření č. 11

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

576/13/4/2012 ZŠ U tenisu - energetické opatření – zateplení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje rozpočtový rámec investiční akce ZŠ U tenisu -
energetické opatření - zateplení.

577/13/4/2012 Mimořádné podpory a další výdaje ze zdrojů z loterií

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem KBC Přerov, IČ 70868549, se sídlem Přerov, Velká 
Dlážka 1, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

2) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK PRECHEZA Přerov o. s., IČ 22826611, se sídlem 
Přerov, Kosmákova 3364/55, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní 
akce v roce 2012,

3) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR Přerov s. r. o., IČ 28593006, se sídlem 
Přerov, Petřivalského 5, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce 
v roce 2012,

4) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ 00534935, se sídlem 
Přerov, Bezručova 4, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v 
roce 2012,

5) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Viktorie Přerov o. s., IČ 66743338, se sídlem 
Přerov, Sokolská 734/28, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní 
akce v roce 2012,

6) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ 47999152, se sídlem 
Přerov-Kozlovice, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v 
roce 2012,

7) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ 00533963, se sídlem Přerov, 
Petřivalského 1, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 
2012,

8) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, IČ 47998750, se 
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sídlem Přerov-Čekyně, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce 
v roce 2012,

9) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Dluhonice, IČ 61985252, 
se sídlem Přerov-Dluhonice, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní 
akce v roce 2012,

10) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec, IČ 60782129, se 
sídlem Přerov-Újezdec, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce 
v roce 2012,

11) schvaluje  poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem JUDO SK Přerov o. s., IČ 22859195, se sídlem Přerov, 
Velké Novosady 993/9, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce 
v roce 2012,

12) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub BADMINTON Přerov, IČ 62350391, 
se sídlem Přerov, Nerudova 20, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci 
sportovní akce v roce 2012,

13) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fitness AVE Přerov, IČ 66743117, se sídlem Přerov, 
Nádražní 2, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

14) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TBS Přerov, IČ 64601803, se sídlem Přerov, Pod 
skalkou 19, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

15) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 310.000 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, a to částka 300.000 Kč z celkové výše této dotace je účelově vázána na 
sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012 a částka 
10.000 Kč z celkové výše této dotace je účelově vázána na sportovní činnost mládeže v roce 2012,

16) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub M - Precheza, IČ 49558455, se sídlem 
Přerov, Tománkova 1, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v 
roce 2012,

17) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Šachový klub Vinary, IČ 22843981, se sídlem Přerov-
Vinary, Růžová 30, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v 
roce 2012,

18) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem KMK Zubr Přerov, IČ 22886303, se sídlem Přerov II-
Předmostí, Hranická 157/23, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní 
akce v roce 2012,

19) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE, 
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IČ 44889062, se sídlem Přerov-Lověšice, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a 
organizaci sportovní akce v roce 2012,

20) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Svaz potápěčů Moravy a Slezska, o. s., Potápěčský 
klub Skorpen Přerov, IČ 14616998, se sídlem Přerov-Předmostí, Dr. Milady Horákové 5, na 
sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

21) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tenisový klub Přerov, IČ 14617200, se sídlem Přerov, 
U tenisu 158/16, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 
2012,

22) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ 45180521, se sídlem 
Přerov XII-Žeravice, U stadionu 214/7, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci 
sportovní akce v roce 2012,

23) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Night Birds – inline hockey club Přerov, IČ 22866396, 
se sídlem Přerov, Jateční 5, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní 
akce v roce 2012,

24) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Henčlov, IČ 71247602, se 
sídlem Přerov VIII-Henčlov, Sokolů 50, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a 
organizaci sportovní akce v roce 2012,

25) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem NADAČNÍ FOND MAMUT, IČ 28576187, se sídlem 
Přerov, Přerov I-Město, Kratochvílova 119/14, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a 
organizaci sportovní akce v roce 2012,

26) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Wasps Racing Přerov, IČ 26577828, se sídlem Přerov 
VIII-Henčlov, Zakladatelů 26, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci 
sportovní akce v roce 2012,
27) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem DRAGON FORCE PŘEROV, IČ 26577984, se sídlem 
Přerov, Kozlovská 1334/3, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní 
akce v roce 2012,

28) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov, IČ 
65914163, se sídlem Přerov, Kratochvílova 14, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a 
organizaci sportovní akce v roce 2012,

29) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Karate Přerov, o. s., IČ 64989089, se sídlem Přerov, 
Neumannova 5, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 
2012,

30) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem SK Mlýn Přerov, IČ 26526701, se sídlem Přerov, Za 
mlýnem 2, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,
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31) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Veslařský klub Přerov, IČ 64601749, se sídlem Přerov, 
Bezručova 4, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 
2012,

32) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ 00534935, se sídlem 
Přerov, Bezručova 4, na náklady spojené s účastí družstva žen kuželkářského oddílu v Evropském 
poháru, který se bude konat v termínu od 09.10.2012 do 13.10.2012 v srbském Apatinu,

33) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ 70959013, 
se sídlem Přerov, Trávník 28, na náklady spojené s účastí jezdců klubu Adama a Pavla Procházkových 
na třídílném seriálu Mistrovství světa 2012 v biketrialu konaném 22.07.2012 ve Francii, 28.07.2012 ve 
Španělsku a 05.08.2012 v Itálii,

34) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball Club, IČ 
22761179, se sídlem Přerov I-Město, U tenisu 3250/19, na sportovní činnost, provoz sportovního 
zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

35) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem MORAVIAN DRAGONS, IČ 26678721, se sídlem 
Přerov, Bezručova 4, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v 
roce 2012,

36) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR, IČ 00533751, 
se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci 
sportovní akce v roce 2012,

37) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem 04, IČ 26984849, se sídlem Přerov, Rokytnice 381, na 
sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

38) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ 61986364, se 
sídlem Přerov, Brabansko 566/2, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci 
sportovní akce v roce 2012,

39) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem CK Přerov, IČ 22819002, se sídlem Přerov, Purkyňova 
3, na náklady spojené s účastí člena klubu Jiřího Klímy na Mistrovství světa v terénním triatlonu 
XTERRA konaném v termínu od 27.10.2012 do 28.10.2012 na Havaji,

40) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Centrum setkávání, o. s., IČ 49558200, se sídlem 
Přerov, Kosmákova 46-48, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

41) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ 49558561, se sídlem 
Přerov, U Bečvy 1, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,
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42) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ 45180270, se sídlem 
Přerov, 9. května 82, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

43) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení Most k životu, IČ 67338763, se sídlem 
Přerov, Bohuslava Němce 4, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

44) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., 
místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Přerov, Kratochvílova 35, na činnost, provoz 
zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

45) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 82.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Jsme tady, o. s., IČ 28553187, se sídlem Přerov, 
Sokolská 2781/2, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

46) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v 
ČR, o. s. Klub KORÁLEK, IČ 64601897, se sídlem Přerov, nám. Svobody 4, na činnost, provoz 
zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

47) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem ROSKA PŘEROV region. org. Unie Roska v ČR, IČ  
70009953, se sídlem Přerov, U výstaviště 5, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

48) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Duševní zdraví, o. p. s., IČ 27836886, se sídlem Přerov, 
nám. Přerovského povstání 1/2803, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

49) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Územní organizace SD ČR v Přerově, IČ 64989186, se 
sídlem Přerov II – Předmostí, Dr. Milady Horákové 19/4, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí 
v roce 2012,

50) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem KLUB STOMIKŮ O. S. PŘEROV, IČ 47184558, se 
sídlem Přerov, Čapka Drahlovského 13, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

51) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým 
onemocněním prsu, o. s., IČ 70099880, se sídlem Praha 3, U Vinohradské nemocnice 4/2256, na 
činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

52) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
České republiky – Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, IČ 
65399447, se sídlem Přerov, Čechova 2/1184, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 
2012,

53) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 
v České republice, o. s. – okresní organizace SPMP ČR Přerov, IČ 45180354, se sídlem Přerov, 
Kosmákova 46, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,
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54) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sanity, o. s., IČ 22693556, se sídlem Zlín, tř. 3. května 
159, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

55) schvaluje  poskytnutí dotace ve výši 380.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového festivalu“, IČ 
49558005, se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 
2012,

56) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem DETA spol. s r. o., IČ 48394441, se sídlem Přerov, 
Husova 1, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

57) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ 61986364, se 
sídlem Přerov, Brabansko 2, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012 (loutkové 
divadlo),

58) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, IČ 67338500, se 
sídlem Přerov, U Bečvy 1, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

59) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, IČ 
47184469, se sídlem Přerov, Žižkova 12, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

60) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, 
IČ 00577227, se sídlem Přerov, Šířava 670/7, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 
2012,

61) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, IČ 61985996, se sídlem Přerov, Bartošova 24, na činnost, 
provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,
62) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s., IČ 49558048, 
se sídlem Přerov III-Lověšice, Družstevní 235/39, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 
2012,

63) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Farní sbor Českobratrské církve evangelické v 
Přerově, IČ 47998431, se sídlem Přerov, Č. Drahlovského 1, na činnost, provoz zařízení a organizaci 
akcí v roce 2012,

64) schvaluje poskytnutí vratného finančního příspěvku ve výši 253.711 Kč a uzavření smlouvy o 
poskytnutí tohoto příspěvku mezi statutárním městem Přerov a subjektem Hranická rozvojová 
agentura z. s., IČ 75122243, se sídlem Hranice, Tř. 1. máje 2063, na činnost, provoz zařízení a 
organizaci akcí v roce 2012,

65) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem "Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na 
Moravě", IČ 22866442, se sídlem Přerov, nám. T. G. Masaryka 555/16, na činnost, provoz zařízení a 
organizaci akcí v roce 2012,
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66) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Náboženská obec Církve československé husitské v 
Přerově, IČ 64989143, se sídlem Přerov, Havlíčkova 1821/11, na činnost, provoz zařízení a 
organizaci akcí v roce 2012,

67) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková 
organizace, IČ 00097969, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, na činnost, provoz zařízení a organizaci 
akcí v roce 2012,

68) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Mgr. Theodor Mojžíš, IČ 44049668, se sídlem 
Prostějov, Netušilova 1616/15, na činnost, provoz zařízení  a organizaci akcí v roce 2012,

69) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Smíšený pěvecký sbor VOKÁL, IČ 63701201, se 
sídlem Přerov, tř. 17. listopadu, Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, na činnost, provoz 
zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

70) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem obec Troubky, IČ 00302104, se sídlem Troubky, 
Dědina 286/29, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

71) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ 27803201, se sídlem 
Přerov, Blahoslavova 71/2, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

72) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 77.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Astronomický klub Přerov, IČ 61985431, se sídlem 
Přerov, P.O.BOX 97, Hvězdárna Přerov, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

73) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČ 
70885940, se sídlem Olomouc, Schweitzerova 524/91, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v 
roce 2012,
74) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Občanské sdružení Centrum aktivního odpočinku –
Jezdecká společnost JUKO, IČ 22669566, se sídlem Rouské, Rouské 72, na činnost, provoz zařízení 
a organizaci akcí v roce 2012,

75) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Římskokatolická farnost Přerov, IČ 45180199, se 
sídlem Přerov, Kratochvílova 116/6, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektové 
dokumentace generální opravy kaple sv. Jiří v roce 2012,

76) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Okresní agrární komora Přerov, IČ 47674407, se 
sídlem Wurmova 2, 751 52 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací reprezentačních 
akcí a setkání se zástupci agrárního sektoru v roce 2012,

77) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a Pavlem Kadlíčkem,  na částečnou úhradu nákladů spojených s 
realizací expedice Patagoniabike 2012, konané v roce 2012.

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 31.10.2012

78) schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle přílohy.

578/13/4/2012 Pravidla financování místních částí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pravidla financování místních částí dle přílohy.

579/13/4/2012 Obecně závazná vyhláška č..../2012, o stanovení koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…../2012,    
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

580/13/5/2012 Smlouva o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním 
městem Přerov společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním 
městem Přerovem společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2012 v celkové výši 
9.770.000,- Kč mezi statutárním městem Přerovem, jako poskytovatelem a společností 
Regionální letiště Přerov, a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971, jako 
příjemcem, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

2. 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 1 277,1 + 1 770,0 3 047,1

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2251 410  Letiště (Regionální letiště Přerov, a. s.) 8 000,0 + 1 770,0 9 770,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

 Dotace, přímé podpory a grantový program 40 039,7 + 1 770,0 41 809,7
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581/13/7/2012 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – předání 
nemovitého majetku k hospodaření     

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 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 dodatku je změna rozsahu nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova, 
který se předává s účinností od 01. 10. 2012 k hospodaření jmenované organizaci, včetně změny 
účetní hodnoty tohoto majetku. Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012

582/13/7/2012 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 –
vyjmutí části pozemku předaného k hospodaření

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k protokolu o předání       
a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 08. 2007 mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11. 
Předmětem tohoto dodatku je vyjmutí části pozemku p.č. 30/3 v k.ú. Předmostí z hospodaření 
jmenované příspěvkové organizace s účinností od 01. 10. 2012. Znění dodatku je přílohou č.1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012

583/13/7/2012 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – předání garáží k hospodaření    

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 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 dodatku je změna rozsahu nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova, 
který se předává s účinností od 01. 10. 2012 k hospodaření jmenované organizaci, včetně změny 
účetní hodnoty tohoto majetku. Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012

584/13/8/2012 Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace - žádost                 
o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 28 000,- Kč                
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Domov pro 
seniory Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Tovačov, Nádražní č. p. 94, PSČ 
751 01, na provoz domova pro seniory pro uživatele dle důvodové zprávy.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2012

585/13/9/2012 Informace o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady           
v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o přípravě Integrovaného 
systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu.

586/13/10/2012 Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v roce 
2012 na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova s níže uvedenými 
žadateli v uvedené výši:

1. Ing. Arch. P.H.   a Ing. J.H., na celkovou obnovu vnější fasády spočívající ve výměně oken, 
nátěru výkladců, oplechování parapetů a říms, zednické vyspravení fasády, včetně obnovy 
jejího nátěru objektu Kratochvílova 118/10, Přerov, ležícího na pozemku p.č. 18, k.ú. Přerov, 
ve výši 40 000,--Kč,

2. Ing. J.K., na obnovu vnější fasády spočívající v nátěru fasády, kovových prvků a oken 
objektu Svisle 2198/15, Přerov, ležícího na pozemku p.č. 1914/1, k.ú. Přerov ve výši 35 000,--
Kč,

3. Teplo Přerov, a.s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, na obnovu vnější fasády 
spočívající v zednickém vyspravení fasády, včetně obnovy nátěru, výměně klempířských 
prvků u oken a říms objektů č.p. 8 a 9 Horní náměstí, Přerov, ležících na pozemku p.č. 372, 
k.ú. Přerov ve výši 30 000,--Kč,

4. J.G.,  na výměnu oken na vnější fasádě objektu Wilsonova 213/17, Přerov, ležícího na 
pozemku p.č. 283/1, k.ú. Přerov, ve výši  45 000,--Kč.

587/13/10/2012 Městská cyklodoprava

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova řešit další rozvoj 
cyklodopravy na území města Přerova včetně naplnění funkce cyklokoordinátora.

588/13/10/2012 Cena města Přerova 2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje udělení Ceny města Přerova - pamětní medaile 
J.A.Komenského osobnostem dle důvodové zprávy.

589/13/10/2012 Změna části usnesení v souvislosti se změnou názvu  subjektu - TK 
Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění část usnesení Zastupitelstva města Přerova               
č. 369/9/5/2011 ze dne 12. prosince 2011 tak, že se text:

19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, 
U tenisu 16, na náklady spojené s pořádáním akce Zlatý Kanár v roce 2012,

nahrazuje textem 

19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, 
Kosmákova 3364/55, 750 02  Přerov,  na náklady spojené s pořádáním akce Zlatý Kanár v roce 2012.

590/13/10/2012 Změna zakladatelské listiny Nadačního fondu Přerov - Cuijk

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu zakladatelské listiny Nadačního fondu Přerov -
Cuijk, Blahoslavova 71/2, 750 00 Přerov I-Město, IČ 278 03 201, takto: 

původní znění článku

VII.  Stanovení pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu
Celkové roční náklady nadačního fondu související s jeho správou nesmí překročit 10% hodnoty ročně 
poskytnutých nadačních příspěvků. 

se nahrazuje novým zněním

VII.  Stanovení pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu
Celkové roční náklady nadačního fondu související s jeho správou nesmí překročit 25% hodnoty ročně 
poskytnutých nadačních příspěvků.

2. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi zajistit pořízení změny zakladatelské listiny 
Nadačního fondu Přerov Cuijk, Blahoslavova 71/2, 750 02 Přerov I-Město ve formě 
notářského zápisu a jeho vložení do nadačního rejstříku.

591/13/10/2012 Smlouva s partnerským městem Kedzierzyn-Kozle

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prodloužit platnost smlouvy o partnerství mezi 
statutárním městem Přerov a městem Kedzierzyn-Kozle, a to do 21.9.2017.

592/13/10/2012 Parkovací karty

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí oznámení Ing. Jiřího Lajtocha, Mgr. Josefa Kulíška, Mgr. Dušana Hluzína      
a Michala Záchy, DiS. o osobním zájmu podle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,      
ve znění pozdějších předpisů k podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova  v záležitosti 
darovacích smluv  dle bodu 2 až 5 tohoto usnesení,
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2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem               
a Ing. Jiřím Lajtochem,  jako obdarovaným, o darování 8 kusů přenosné parkovací karty –
Dlouhodobý parkovací lístek roční, na rok 2012, ev.č. R 0046 až   R 0049, R 0052 až R 0055, 
dle důvodové zprávy,

3. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem             
a Mgr. Josefem Kulíškem,  jako obdarovaným,   o darování 5 kusů přenosné parkovací karty –
Dlouhodobý parkovací lístek roční, na rok 2012, ev.č. R 0056 až R 0060,  dle důvodové 
zprávy,

4. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem              
a Mgr. Dušanem Hluzínem,  jako obdarovaným, o darování 5 kusů přenosné parkovací karty 
– Dlouhodobý parkovací lístek roční, na rok 2012, ev.č. R 0061 až R 0065, dle důvodové 
zprávy,

5. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem             
a Michalem Záchou, DiS.,  jako obdarovaným,   o darování 5 kusů přenosné parkovací karty –
Dlouhodobý parkovací lístek roční, na rok 2012, ev.č. R 0066 až R 0070,  dle důvodové 
zprávy.

593/13/10/2012 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Jednací řád Zastupitelstva města Přerova dle 
přílohy 1 důvodové zprávy.

594/13/11/2012 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy       
a připomínkami vznesenými na 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 29.10.2012

V Přerově dne 10. září 2012

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                   Čestmír Hlavinka
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova
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