USNESENÍ ze 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne
5. listopadu 2012

595/14/1/2012

Zahájení, schválení programu 14. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 5. listopadu 2012,

2.

schvaluje Mgr. Dušana Hluzína a Mgr. Přemysla Dvorského,Ph.D. za ověřovatele 14.
zasedání Zastupitelstva města Přerova.

596/14/2/2012

Informace o činnosti Rady města Přerova od 13. zasedání
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města
Přerova od 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

597/14/3/2012

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1, ost.
plocha, o výměře cca 400 m2, v k.ú. Přerov.

598/14/3/2012

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí
do vlastnictví statutárního města Přerova – objektu občanské
vybavenosti č.p. 2884, příslušném k části obce Přerov I - Město, na
pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227, pozemků p.č. 5307/209, p.č.
5307/227 a p.č. 5307/230, včetně příslušenství a movitých věcí, vše
v k.ú. Přerov (Petřivalského 3)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný
převod objektu občanské vybavenosti č.p. 2884, příslušného k části obce Přerov I - Město, na
pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227, pozemků p.č. 5307/209, zast. pl. a nádvoří, o výměře 1.137
m2, p.č. 5307/227, zast. pl. a nádvoří, o výměře 24 m2 a p.č. 5307/230, ost.pl. o výměře 11 m2, vše v
k.ú. Přerov (víceúčelový objekt Petřivalského 3), včetně příslušenství a movitých věcí dle přílohy, do
vlastnictví statutárního města Přerova z vlastnictví Sportovního klubu, se sídlem Přerov I – Město,
Petřivalského 1, IČ 00533963 za kupní cenu ve výši 4.000.000,-Kč.Ujednáním kupní smlouvy bude
úhrada daně z převodu nemovitosti dle platné sazby statutárním městem Přerov.

599/14/3/2012

Záměr statutárního města Přerova –
převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 169 a p.č.
387 oba v k.ú. Žeravice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný
převod části pozemku p.č. 169, trvalý travní porost, o výměře cca 15 m2 a části pozemku p.č. 387,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 55 m2 oba v k.ú. Žeravice.
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600/14/3/2012

Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního
města Přerova – pozemků p.č. 4328, p.č. 4329, pč. 4331/1, p.č. 4332,
p.č. 4333/1, p.č. 4333/2, p.č. 4333/3, p.č. 5101/2, budovy č.p. 242
příslušné k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 4332, budovy
č.p. 562 příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4328,
budovy č.p. 563 příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.
4331/1, budovy bez čp/če, garáž, na pozemku p.č. 4333/2, budovy bez
č.p./če, garáž, na pozemku p.č. 4333/3, vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

neschvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova
– pozemků p.č. 4328, zast. plocha a nádvoří, o výměře 424 m2, p.č. 4329, ost. plocha, o
výměře 1005 m2, p.č. 4331/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 254 m2, p.č. 4332, zast. plocha
a nádvoří o výměře 493 m2, p.č. 4333/1, ost. plocha, o výměře 3711 m2, p.č. 4333/2, zast.
plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, p.č. 4333/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, p.č.
5101/2, ost. plocha, o výměře 331 m2, budovy č.p.242, příslušné k části obce Přerov I-Město,
na pozemku p.č. 4332, budovy č.p. 562, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku
p.č. 4328, budovy č.p. 563, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4331/1,
budovy bez čp/če, garáž, na pozemku p.č. 4333/2, budovy bez čp/če, garáž, na pozemku p.č.
4333/3, vše v k.ú. Přerov, z majetku Montáží Přerov a.s., se sídlem Brabansko 3, Přerov,
IČ45193657.

2.

schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 5101/2, ost. plocha, o výměře 331 m2,
v k.ú. Přerov.

601/14/3/2012

Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/7, pozemku p.č. 412/7,
garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/8 a pozemku p.č.
412/8, vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

ruší část usnesení č. 424/17/3/2008 ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného
dne 8.9.2008, ve znění usnesení č. 177/6/3/2011 z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova
konaného dne 20.6.2011, usnesení č. 392/10/4/2012 z 10. zasedání Zastupitelstva města
Přerova konaného dne 6.2.2012 a usnesení č. 428/11/3/2012 z 11. zasedání Zastupitelstva
města Přerova konaného dne 16.4.2012, ve které Zastupitelstvo města Přerova schválilo
úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví
žadatelů - garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/7 a pozemku p.č. 412/7 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 22 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví M.K. za kupní cenu ve výši
96.810,- Kč a garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/8 a pozemku p.č. 412/8
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví M.K. za kupní cenu
ve výši 99.710,- Kč.

2.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - garáže
bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/7 a pozemku p.č. 412/7 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 22 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví M.K. za kupní cenu ve výši 110.000,- Kč.
Součástí kupní smlouvy bude závazek M.K.uhradit statutárnímu městu Přerov náklady spojené
s vyhotovením znaleckého posudku ve výši 1.800,- Kč.
Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 30.11.2012
3.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - garáže
bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/8 a pozemku p.č. 412/8 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví D.S. za kupní cenu ve výši 110.000,- Kč. Součástí
kupní smlouvy bude závazek D.S.uhradit statutárnímu městu Přerov náklady spojené s
vyhotovením znaleckého posudku ve výši 1.800,- Kč.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.11.2012

602/14/3/2012

Bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov z vlastnictví
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024
(ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 5485-186/2011 ze dne
9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 m2, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví
Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, a
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČ 70960399, se sídlem
Lipenská 753/120, Olomouc – Hodolany.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 28.2.2013

603/14/3/2012

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města
Přerova - části pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

ruší usnesení ze 17. Zastupitelstva města Přerova č. 426/17/3/2008 ze dne 8.9.2008.

2.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4293/1, ost. plocha,
geometrickým plánem č. 5472-61/2011 označené jako pozemky p.č. 4293/75, zast. plocha,
o výměře 2 m2, p.č. 4293/77, zast. plocha, o výměře 2 m2, p.č. 4293/79, zast. plocha, o výměře
2 m2, vše v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města Přerova do majetku vlastníků bytových
jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2785(Sokolská
10), příslušného k části obce Přerov I – Město, stojícího na pozemku p.č. 4293/12, zast.
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem v celkové výši 7.820,- Kč, tj. 1.303,33 Kč/m2, a to :

Č. byt. jednotky

Způsob využití

Vlastnický podíl

2785/ 1

byt

7974/77296

2785/2

byt

9967/77296

2785/3

byt

7679/77296

2785/4

byt

3491/77296

2785/5

byt

8135/77296
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27856/

byt

7734/77296

2785/7

byt

3997/77296

2785/8

byt

8140/77296

2785/9

byt

7615/77296

2785/10

byt

3931/77296

2785/11

byt

8183/77296

604/14/3/2012

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
- části pozemku p.č. 585 a části pozemku p.č. 586, oba v k.ú. Kozlovice
u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 585, trvalý
travní porost, o výměře 272 m2, označené dle geometrického plánu č. 545-79/2007 jako pozemek p.č.
585 a části pozemku p.č. 586, trvalý travní porost, označené dle geometrického plánu č. 545-79/2007
jako pozemek p č. 586/2, trvalý travní porost, o výměře 172 m2, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova
z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů B. a Z.M. za kupní cenu
stanovenou dohodou ve výši 124 320,- Kč, tj. 280,- Kč/m2 .

605/14/3/2012

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova úplatný převod
nemovitých věcí z majetku statutárního města
Přerova pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 5074/3 a
p.č. 5082 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.
schvaluje
a) úplatný převod části pozemku p.č. 2624/1, o výměře 214 m2, části pozemku p.č. 2625/1, o výměře
26 m2, a části pozemku p.č. 2626, o výměře 220 m2, dle geometrického plánu č. 5028-54/2009 ze dne
6.4.2011, označený jako nově vzniklý pozemek p.č. 2624/1, zahrada, o výměře 460 m2 a pozemek
p.č. 2624/2, zast. pl., o výměře 32 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do
SJM Ĺ.K. a F.K. za dohodnutou kupní cenu 6 200,- Kč (tj. 4600,-Kč za pozemek p.č. 2624/1, o
výměře 460 m2, tj. 10,- Kč/m2 a 1600,-Kč za pozemek p.č. 2624/2, o výměře 32 m2 tj. 50,- Kč/m2)
kupující uhradí náklady spojené s převodem.
b) úplatný převod části pozemku p.č. 2624/1, o výměře 53 m2, 2625/1, o výměře 237 m2 a části
pozemku p.č. 2626, o výměře 92 m2 dle geometrického plánu č. 5028-54/2009 ze dne 6.4.2011,
označený jako nově vzniklý pozemek p.č. 2626, zahrada, o výměře 382 m2 a pozemek p.č. 2625/3,
zast. pl., o výměře 16 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do SJM J.R. a
M.R. za dohodnutou kupní cenu 4 620,- Kč ( tj. 3 820,-Kč za pozemek p.č. 2626 o výměře 382 m2,
tj.10,- Kč/m2 a 800,-Kč za pozemek p.č. 2624/3 o výměře 16 m2 tj. 50,- Kč/m2) kupující uhradí
náklady spojené s převodem.
c) úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 489 m2 dle geometrického plánu č. 502854/2009, ze dne 6.4.2011, označený jako nově vzniklý pozemek p.č. 2625/13, zahrada, o výměře
489 m2 a pozemek p.č. 2625/5, zast. pl., o výměře 12 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního
města Přerova do vlastnictví Z.L. za dohodnutou kupní cenu 5 490,- Kč ( tj. 4 890,-Kč za pozemek
p.č. 2625/13, o výměře 489 m2, tj. 10,- Kč/m2 a 600,-Kč za pozemek p.č. 2625/5, o výměře 12 m2
tj. 50,- Kč/m2) kupující uhradí náklady spojené s převodem.
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d) úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 222 m2, dle geometrického plánu č. 502854/2009 ze dne 6.4.2011, označené jako nově vzniklý pozemek p.č. 2625/12, zahrada, o výměře
222 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví L.M. za dohodnutou
kupní cenu 2 220,- Kč , tj. 10,- Kč/m2 ) kupující uhradí náklady spojené s převodem.
e) úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 225 m2, dle geometrického plánu č. 502854/2009 ze dne 6.4.2011, označený jako nově vzniklý pozemek p.č. 2625/14, zahrada, o výměře
225 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví J.S. za dohodnutou
kupní cenu 2 250,- Kč tj. 10,- Kč/m2 kupující uhradí náklady spojené s převodem.
f) úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 249 m2, dle geometrického plánu č. 502854/2009 ze dne 6.4.2011, označený jako nově vzniklý pozemek p.č. 2625/15, zahrada, o výměře
249 m2 a pozemek p.č. 2625/4, zast. pl., o výměře 19 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního
města Přerova do společného jmění manželů V.N. a M.N. za dohodnutou kupní cenu 3440,- Kč (tj.
2490,-Kč za pozemek p.č. 2625/15, o výměře 249 m2, tj.10,- Kč/m2 a 950,-Kč za pozemek p.č.
2625/4 o výměře 19 m2, tj.50,- Kč/m2) kupující uhradí náklady spojené s převodem.
g) úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 217 m2, dle geometrického plánu č. 502854/2009 ze dne 6.4.2011 označený jako nově vzniklý pozemek p.č. 2625/16, zahrada, o výměře
217 m2 a pozemek p.č. 2625/2 zast. pl. o výměře 16 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního
města Přerova do vlastnictví J.O. za dohodnutou kupní cenu 2970-Kč ( tj. 2 170,-Kč za pozemek
p.č. 2625/16 o výměře 217 m2, tj. 10,- Kč/m2 a 800,-Kč za pozemek p.č. 2625/2 o výměře 16 m2 tj.
50,- Kč/m2) kupující uhradí náklady spojené s převodem.
h) úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 502854/2009 ze dne 6.4.2011 označený jako nově vzniklý pozemek p.č. 2625/11, zahrada, o výměře 26 m2
a části pozemku 5074/3, o výměře 24 m2, dle geometrického plánu č. 5028-54/2009 označený jako
pozemek p.č. 5074/6, zahrada, o výměře 24 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města
Přerova do vlastnictví J.B. za dohodnutou kupní cenu 500,- Kč, tj. 10,- Kč/m2 ) kupující uhradí
náklady spojené s převodem.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.3.2013
2.

schvaluje směnu části pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha, o výměře 119 m2, části
pozemku p.č. 2626, ostatní plocha, o výměře 8 m2, a části pozemku p.č. 5082, ostatní plocha,
o výměře 15 m2 vše v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5028-54/2009, ze dne
6.4.2011, označený jako pozemek p.č. 2625/10, zahrada, o výměře 142 m2 v k.ú. Přerov,
z vlastnictví statutárního města Přerov, za část pozemku p.č. 2627/1, ostatní plocha, o výměře
20 m2 v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5028-54/2009 označen jako pozemek p.č.
2627/9,ostatní plocha, o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti
Přerov , Kratochvílova 6, Přerov I-Město, IČ 45180199, bez doplatku rozdílu cen. Statutární
město Přerov uhradí náklady spojené s převodem (tj. návrh na vklad, znalecký posudek,
geometrický plán).

606/14/3/2012

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2178/4 v objektu k bydlení č.p.
2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672
v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 493/12/3/2012, schváleného
na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 18.6.2012, kterým
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„schválilo 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, pozemku p.č. 3672,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m², a pozemku p.č. 3673, ostatní plocha - zeleň o výměře
138 m², které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města
Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této
předlohy“
a to tak, že u bytové jednotky č. 2178/4 schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 25/2007, kdy bytová
jednotka bude převedena za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě a to bez ohledu
na termín uzavření smlouvy, kdy se původní znění přílohy:
jednotka

nájemce

2178/4 2+1 K.Z.
K.O.

velikost podílu cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%
6654/148496
166.877 Kč
250.316 Kč

cena pozemku kupní cena celkem
ve výši 30% -dle varianty A/
-dle varianty B/
16.280 Kč
183.157 Kč
266.596 Kč

velikost podílu cena jednotky
-A/ ve výši 30%
6654/148496
166.877 Kč

cena pozemku kupní cena celkem
ve výši 30% -dle varianty A/
16.280 Kč
183.157 Kč

nahrazuje zněním:
jednotka

nájemce

2178/4 2+1 K.Z.
K.O.

607/14/3/2012

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2602/7 v objektu k
bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část
obce Přerov I – Město 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 změnu usnesení č. 556/13/3/2012, schváleného
na 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 10.9.2012, kterým
"schválilo 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 byly uvedeny v příloze č. 1 této
předlohy"
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2602/7, kdy se
původní znění přílohy:
jednotka

nájemce

velikost podílu cena jednotky

cena

hodnota

kupní cena
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-A/ ve výši 30% jednotky ve oprav přísl. celkem
-B/ ve výši 45% výši 30%
k jednotce -dle varianty A/
-dle varianty B/
5131/173177
167.656 Kč
13.751 Kč 60.084 Kč
241.491 Kč
251.484 Kč
325.319 Kč

2602/7 2+1 R.J.
R.M.
nahrazuje zněním:
jednotka

nájemce

2602/7 2+1 R.M.

velikost podílu cena jednotky cena
hodnota
kupní cena
-A/ ve výši 30% jednotky ve oprav přísl. celkem
-B/ ve výši 45% výši 30%
k jednotce -dle varianty A/
-dle varianty B/
5131/173177
167.656 Kč
13.751 Kč 60.084 Kč
241.491 Kč
251.484 Kč
325.319 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2602/7 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

608/14/3/2012

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí
pozemků p.č. 5388/1, p.č. 5388/5, oba v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemkům p.č.
5388/1, zahrada, o výměře 2525 m2, p.č. 5388/5 , zahrada, o výměře 1108 m2, oba v k.ú. Přerov.

609/14/3/2012

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města
Přerova - částí pozemku p.č. 1014/1 v k.ú. Dluhonice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 1014/1,
ost. pl. o celkové výměře 380 m2, v k.ú. Dluhonice, označených dle geometrického plánu č. 27951/2011 jako pozemek p.č. 1014/5, ost. plocha, o výměře 109 m2 a pozemek p.č. 1014/6, ost. plocha,
o výměře 271 m2, oba
v k.ú. Dluhonice z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví
statutárního města Přerova.

610/14/3/2012

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města
Přerova - pozemku p.č. 4360 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění své usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne
6.9.2010 č. usnesení 1082/32/3/2010 a to tak, že
nově zní:
"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4360, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 96 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví
statutárního města Přerova za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu
nemovitosti, která tvoří přílohu této předlohy."
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.12.2012

611/14/3/2012

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města
pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění své usnesení č. 566/13/3/2012 ze 13. zasedání
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10.9.2012, a to tak, že usnesení Zastupitelstva města
Přerova č. 566/13/3/2012 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 315 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví J.Š., do
vlastnictví statutárního města Přerova , za požadovanou cenu 1500,-- Kč/m2 ( tj. 469 500, Kč) a to
tak, že nejprve bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní.
Součástí ujednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude ustanovení, že budoucí kupující
uhradí budoucímu prodávajícímu zálohu kupní ceny ve výši 300 000,- Kč a to do 10 dnů od
podpisu smlouvy, zbývající část kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu do 20-ti dnů ode
dne uzavření kupní smlouvy.
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."
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.12.2012

8

612/14/3/2012

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 f) nově zní:
"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

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

z vlastnictví 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
obdarovanému. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek za vklad
smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí nebude hradit statutární město Přerov."

613/14/3/2012

Dohoda o náhradě škody způsobené provozní činností - stavba Dálnice
D1, 0137 Přerov-Lipník

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci "místní
komunikace" v k.ú. Předmostí ve znění dle přílohy 1.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.11.2012

2.

schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci "polní
cesty" v k.ú. Popovice u Přerova ve znění dle přílohy 2.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.11.2012

3.

schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci "polní
cesty" v k.ú. Vinary u Přerova a v k.ú. Lýsky ve znění dle přílohy 3.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.11.2012

4.

schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci "polní
cesty" v k.ú. Vinary u Přerova a Popovice u Přerova ve znění dle přílohy 4.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.11.2012
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5.

schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci "místní
komunikace" v k.ú. Předmostí ve znění dle přílohy 5.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.11.2012

614/14/3/2012

Odstoupení od kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a
společností OPERA Bohemia s.r.o. ze dne 15.8.2007 k nemovitostem v
k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje odstoupení statutárního města Přerova od kupní smlouvy, kterou dne 15.8.2007
uzavřely statutární město Přerov jako prodávající a společnost OPERA Bohemia s.r.o., IČ
27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, jako kupující k objektu k
bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na
pozemku p.č. 798 a pozemku p.č. 798 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 746
(Škodova 25), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 799 a
pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 745 (Škodova 23),
příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 800 a pozemku p.č.
800 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), příslušnému k
části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 801 a pozemku p.č. 801 (zastavěná
plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), příslušnému k části obce Přerov IMěsto, postavenému na pozemku p.č. 802 a pozemku p.č. 802 (zastavěná plocha a nádvoří),
objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušnému k části obce Přerov I-Město,
postavenému na pozemku p.č. 803 a pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k
bydlení č.p. 737 (Škodova 15), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na
pozemku p.č. 804 a pozemku p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku p.č. 805/1
(ostatní plocha – manipulační plocha), jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a), příslušné k části
obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 805/2 a pozemku p.č. 805/2 (zastavěná
plocha a nádvoří), vše v k.ú. Přerov, a to z důvodu nesplnění závazku ze strany kupujícího
započít s novou výstavbou ve lhůtě 5 let od nabytí vlastnictví k předmětným nemovitostem (tj.
13.9.2012), který byl sjednán v čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy.

2.

ukládá Magistrátu města Přerova vymáhat po společnosti OPERA Bohemia s.r.o., IČ
27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, jako kupujícím úhradu
smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč jako smluvní sankci za nesplnění závazku ze strany
kupujícího započít s novou výstavbou ve lhůtě 5 let od nabytí vlastnictví k předmětným
nemovitostem (tj. 13.9.2012), který byl sjednán v čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy, kterou
dne 15.8.2007 uzavřely statutární město Přerov jako prodávající a společnost OPERA
Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, jako
kupující k objektu k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), příslušnému k části obce Přerov I-Město,
postavenému na pozemku p.č. 798 a pozemku p.č. 798 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k
bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na
pozemku p.č. 799 a pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 745
(Škodova 23), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 800 a
pozemku p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 744 (Škodova 21),
příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 801 a pozemku p.č.
801 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), příslušnému k
části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 802 a pozemku p.č. 802 (zastavěná
plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušnému k části obce Přerov IMěsto, postavenému na pozemku p.č. 803 a pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří),
objektu k bydlení č.p. 737 (Škodova 15), příslušnému k části obce Přerov I-Město,
postavenému na pozemku p.č. 804 a pozemku p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku
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p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha), jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a),
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 805/2 a pozemku p.č. 805/2
(zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Přerov.

615/14/3/2012

Obyvatelé objektů Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

trvá na části svého usnesení č. 567/13/3/2012 z 13. zasedání konaného dne 10. 9. 2012, a to
bodu 3, kterým se 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,

2.

ukládá Radě města Přerova při zajištění nájmu obecních bytů pro občany, kteří bydlí na
základě nájemní smlouvy v objektech Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25, požadovat od těchto
občanů úhradu kauce na obecní byt ve výši 1 měsíčního nájmu včetně služeb,

3.

neukládá Radě města Přerova zajistit manželům Romanovi a Růženě Ondičovým nájem
obecního bytu.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: průběžně

616/14/3/2012

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej bytové jednotky č. 2489/2 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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej volné bytové
jednotky č. 2489/2 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 (Jižní čtvrť I, č. or. 26,27) včetně
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši
5121/7831 a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 5734/12, zast. plocha, o výměře
150 m2 a pozemku p.č. 5734/13, zast. plocha, o výměře 163 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5121/78311, ve
smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do společného jmění manželů V. a J.L. za kupní cenu
510.100,- Kč.

617/14/4/2012

Rozpočtové opatření č. 15

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

618/14/5/2012

Příspěvek na opravu ohradní zdi v uličce mezi ulicí Pod Valy a
Horním náměstím

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 70 000,- Kč mezi statutárním
městem Přerovem jako poskytovatelem a vlastníky pozemku p.č. 344 panem L.S. a paní Mgr.
M.S. jako příjemci na opravu vnější stěny ohradní zdi pozemku p.č. 344 na hranici s
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pozemkem p.č. 5004, vše v k.ú. Přerov, který slouží jako veřejně přístupné propojení ulice Pod
Valy a Horním náměstím.
2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Výdajová část v tis. Kč
PAR
6409
3322

ORJ

rozpočet

219
410

14 496,6 *
0,0

Ostatní činnosti j. n. (rezerva)
Zachování a obnova kulturních
památek
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

rozpočtové
opatření
- 70,0
+ 70,0

rozpočet
po úpravě
14 426,6
70,0

rozpočtové
opatření
+ 70,0

rozpočet
po úpravě
46 960,6

ZÁVAZNÝ UKAZATEL
ORJ

rozpočet

Dotace, přímé podpory a grantový program
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

619/14/5/2012

46 890,6 *

Zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje Valné hromadě zájmového sdružení
právnických osob OK4Inovace zvolit členem správní rady sdružení Mgr. Josefa Kulíška.

620/14/5/2012

Memorandum o železničních stavbách v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje následující memorandum:

Město Přerov bylo historicky významnou železniční křižovatkou a s železnicí je již dvě století pevně
spjato. Aby využilo potenciálu této ekologické dopravy, bude město Přerov usilovat o realizaci
rozvojových železničních staveb na svém území v rámci chystané stavby „Rekonstrukce žst. Přerov – 2.
stavba“. Konkrétně podpoří železniční zastávku v Předmostí, železniční zastávku v Dluhonicích a
cyklistický podjezd mezi Předmostím a Velkou Dlážkou.
2.
ukládá Radě města Přerova zajistit:
a.

technickou studii, která prokáže možnost technického řešení železničních zastávek a
cyklopodjezdu, které nebude mít negativní dopad na připravovanou stavbu "Rekonstrukce žst.
Přerov, 2. stavba" a vyčíslí veškeré předpokládané náklady vyvolané jejich zřízením,

b.

dopravně-inženýrskou studii, ze které bude patrná a dostatečně průkazná předpokládaná
frekvence cestujících.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.5.2013

621/14/5/2012

Záměr na vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže na řešení
lokality
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje zřízení pracovní skupiny k přípravě návrhu
konečného řešení prezentace archeologických nálezů v předpolí Tyršova mostu ve složení:
Michal Zácha DiS - náměstek primátora
Mgr. Zdeněk Schenk - zastupitel, archeolog
Bc. Jan Mikulík - archeolog
Ing.arch. Jan Horký - architekt
Ing. Josef Březina - Národní památkový ústav
Mgr. Miroslava Švástová - státní památková péče
Ing. Pavel Gala - odbor koncepce a strat. rozvoje
Ing. arch. Klára Koryčanová - odbor koncepce a strat. rozvoje
pan Jiří Raba – oddělení investic a technické správy
PhDr. Karel Žurek - historik
Ing. Jiří Just – oddělení stavebního úřadu
Ing. Michal Symerský – zástupce města v Olomouckém kraji.

622/14/8/2012

Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby
města Přerova, p.o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Sociální služby města Přerova, p.o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I - Město,
Kabelíkova 14a. Znění dodatku ke zřizovací listině je přílohou důvodové zprávy.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.11.2012

623/14/8/2012

Hospic na Svatém Kopečku - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem Hospic na Svatém
Kopečku, IČ 73634671, Sadové náměstí 24, 772 00 Svatý Kopeček, jako příjemcem dotace,
na provoz zařízení pro rok 2012.

2.

schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
PAR
ORJ
4359

620

Ostatní služby a činnosti v
oblasti
sociální
péče
(příspěvek na pobytovou
soc.službu)
4359
620 Ostatní služby a činnosti v
oblasti sociální péče
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

rozpočet
247,0*

rozpočtové
opatření
- 20,0

rozpočet po
úpravě
227,0

0,0

+ 20,0

20,0

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.12.2012
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624/14/8/2012

Pohotovostní lékárenská služba v Přerově o nedělích a svátcích finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace v celkové výši 45 000,- Kč a
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem
dotace a subjektem:
a) ÁBRÁNYI spol. s r.o., IČ 25543113, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, nám. Přerovského povstání
2803/1, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 6 430,- Kč,
b) LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV s.r.o., IČ 47674351, se sídlem Přerov, Komenského ul. 40,
PSČ 750 00, jako příjemcem dotace, ve výši 5 000,- Kč,
c) "LÉKÁRNA MD", spol. s r.o., IČ 60322853, se sídlem Přerov, Boh. Němce 371, PSČ 750 00, jako
příjemcem dotace, ve výši 3 570,- Kč,
d) IVED - Media s.r.o., IČ 26876892, se sídlem Přerov I-Město, Jiráskova 157/20, PSČ 750 02, jako
příjemcem dotace, ve výši 4 290,- Kč,
e) LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s.r.o., IČ 26821681, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Husova
č.p. 2846, č. or. 2, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, z toho provozovna Přerov, Přerov I-Město,
Budovatelů 197/6, dotace ve výši 3 570,- Kč a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova č.p.2846,
č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši 5 000,- Kč,
f) Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza s.r.o., IČ 26843617, se sídlem Přerov, Přerov I-Město,
Kratochvílova 143/13, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 5 000,- Kč,
g) PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 949/25, PSČ
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 2 860,- Kč,
h) PharmDr. Jolana Široká, IČ 48002402, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 760/41, PSČ 750
02, jako příjemcem dotace, ve výši 3 570,- Kč,
i) Mgr. Vlasta Chytilová, IČ 48001163, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 322/29, PSČ 750
02, jako příjemcem dotace, ve výši 2 140,- Kč,
j) Lékárna U Pivovaru, Komenského 42, IČ 28655028, se sídlem Přerov, Přerov I-Město,
Komenského 42, PSČ 750 02, ve výši 3 570,- Kč.
na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v roce 2012.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.12.2012

625/14/8/2012

Veřejná sbírka pod vánočním stromem

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

zřizuje dočasný peněžní fond s názvem "Vánoční sbírka 2012",

2.

vydává Statut dočasného peněžního fondu "Vánoční sbírka 2012".
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.11.2012
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626/14/9/2012

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.

627/14/10/2012

Návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2012, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2012, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.11.2012

628/14/10/2012

Schválení darovacích smluv

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem
Schweitzerova 91, Olomouc, IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je
darování automatického bifázického defibrilátoru, model AED Plus, z vlastnictví dárce do
vlastnictví obdarovaného.

2.

schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem
Schweitzerova 91, Olomouc, IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je
darování přenosného oscilačního monitoru POKET B-75 pro speciální hašení a dodávku
velkého množství vody, sériové č. monitoru 19072010501, s oscilační jednotkou a proudnicí
turbo, z vlastnictví dárce do vlastnictví obdarovaného.

3.

pověřuje primátora města podpisem darovacích smluv na automatický bifázický defibrilátor,
model AED PLUS a na přenosný oscilační monitor POKET B-75.Termín: 16. 11. 2012

629/14/10/2012

Návrh na název ulice v Přerově, Přerov I-Město

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I –
Město, v katastrálním území Přerov p. č. 6900/634 názvem Letecká.

630/14/11/2012

Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a
připomínkami vznesenými na 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 10.12.2012

15

V Přerově dne 5. 11. 2012

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

Mgr. Dušan Hluzín
náměstek primátora města Přerova
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