USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 15. dubna 2013

718/17/1/2013

Zahájení, schválení programu 17. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 15. dubna 2013

2.

schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka a Ing.arch. Vladimíra Petroše za ověřovatele 17. zasedání
Zastupitelstva města Přerova

719/17/2/2013

Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí zápis o provedené kontrole čerpání dotací poskytnutých občanskému sdružení
Tělocvičná jednota Sokol Přerov na základě usnesení ZM č. 369/9/5/2011 bodů 14 a 25

2.

bere na vědomí zápis o provedené kontrole čerpání dotace poskytnuté Nadačnímu fondu
Přerovského jazzového festivalu na základě usnesení ZM č. 369/9/5/2011 bodu 24

3.

bere na vědomí zápis o provedené kontrole čerpání dotace poskytnuté občanskému sdružení
Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec na základě usnesení ZM č. 35/2/6/2010 bodu 15.

720/17/2/2013

Změna v personálním obsazení osadního výboru Žeravice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí na základě §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.5.2013 do funkce člena
osadního výboru Žeravice Ing. Michala Špalka.

721/17/2/2013

Změna v personálním obsazení finančního výboru

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

odvolává s účinností ke 30.4.2013 z funkce člena Finančního výboru Mgr. Jiřího Radila,

2.

volí s účinností od 1.5.2013 členem Finančního výboru pana Igora Kraicze.

722/17/2/2013

Informace o činnosti Rady města Přerova od 16. zasedání
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města
Přerova od 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
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723/17/3/2013

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 77, p.č. 78, p.č.
80/1, p.č. 80/2, p.č. 80/3 vše v k.ú. Svrčov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 77, o výměře 2341 m2,
p.č. 78, o výměře 4405 m2, p.č. 80/1, o výměře 8114 m2, p.č. 80/2, o výměře 1915 m2, p.č. 80/3,
o výměře 658 m2 vše v k.ú. Svrčov.

724/17/3/2013

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
– vyjmutí 18 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2529, č.p.
2528, č.p. 2527, příslušném pro část obce Přerov I – Město,
na pozemku p.č. 1422, p.č. 5745/2, p.č. 5745/3 vše v k.ú. Přerov
ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do
vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu
č. 25/2007 v platném znění

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vyjmutí 18 bytových jednotek v objektu
k bydlení č.p. 2529, č.p. 2528, č.p. 2527, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.
1422, p.č. 5745/2, p.č. 5745/3 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/1, 2, 3) ze záměru prodeje ve smyslu
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního
předpisu č. 25/2007 v platném znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek dosahuje
výše 6,25 %.

725/17/3/2013

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 476 v k.ú. Čekyně

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný
převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 476, ostatní plocha,
o výměře 71 m2 v k.ú. Čekyně.

726/17/3/2013

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404 v k.ú.
Čekyně

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný
převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404, ovocný sad,
o výměře cca 400 m2 v k.ú. Čekyně.

727/17/3/2013

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
– nebytových jednotek a nebytových prostor

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p.
2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov
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(Klivarova 1, 3, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech
objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město a
pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2610/101 o výměře 65,9 m² včetně spoluvlastnického podílu 659/16369
- nebytové jednotky č. 2610/102 o výměře 68 m² včetně spoluvlastnického podílu 680/16369
- nebytové jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 361/16369
- nebytové jednotky č. 2611/104 o výměře 92,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 924/16369
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 1.
2.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p.
2589, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov
(Klivarova 2, 4, 6), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech
objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 22589, příslušném pro část obce Přerov I – Město a
pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2589/103 o výměře 101,62 m² včetně spoluvlastnického podílu 10162/202068
- nebytové jednotky č. 2589/104 o výměře 31,76 m² včetně spoluvlastnického podílu 3176/202068
- nebytové jednotky č. 2588/101 o výměře 98,31 m² včetně spoluvlastnického podílu 9831/202068
- nebytové jednotky č. 2588/102 o výměře 65,27 m² včetně spoluvlastnického podílu 6527/202068
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 1.
3.

neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 124, příslušném pro
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22), včetně
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 124,
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 124/101 o výměře 87 m² včetně spoluvlastnického podílu 870/10264
- nebytové jednotky č. 124/102 o výměře 84,7 m² včetně spoluvlastnického podílu 847/10264
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 2.
4.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 643, příslušném pro
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4), včetně
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 643,
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 643/101 o výměře 145,53 m² včetně spoluvlastnického podílu 14553/53164
- nebytové jednotky č. 643/102 o výměře 119,5 m² včetně spoluvlastnického podílu 11950/53164
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 3.
5.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 5), včetně
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 159,
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 159/102 o výměře 43,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 436/6903
- nebytové jednotky č. 159/101 o výměře 71,5 m² včetně spoluvlastnického podílu 55/531
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 3.
6.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 641, příslušném pro
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15), včetně
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 641,
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 641/101 o výměře 85,92 m² včetně spoluvlastnického podílu 8592/137821
- nebytové jednotky č. 641/102 o výměře 159,01 m² včetně spoluvlastnického podílu 15901/137821
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 3.
7.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285,
č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov
(Kainarova 4, 5, 6), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech
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objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I –
Město a pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 293/101 o výměře 394,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 3943/36438.
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 4.
8.A

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282,
č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov
(Kainarova 7, 8, 9), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech
objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I –
Město a pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2894/104 o výměře 156,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 1564/37984
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 4.
8.B

neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p.
282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov
(Kainarova 7, 8, 9), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech
objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I –
Město a pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2894/102 o výměře 120,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 1204/37984
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 4.
9.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 190, č.p. 191,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská
2, 4), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení
č.p. 190, č.p. 191, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/5 v k.ú.
Přerov
- nebytové jednotky č. 190/101 o výměře 49,7 m² včetně spoluvlastnického podílu 497/17629
- nebytové jednotky č. 190/102 o výměře 194,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 1946/17629
- nebytové jednotky č. 191/103 o výměře 91,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 914/17629
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 5.
10.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 192, č.p. 193,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská
6, 8), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení
č.p. 192, č.p. 193, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/6 v k.ú.
Přerov
- nebytové jednotky č. 192/101 o výměře 184,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 1841/17619
- nebytové jednotky č. 193/102 o výměře 150,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 1506/17619
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 5.
11.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1368, č.p. 2821,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov (Kozlovská
7, 9), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení
č.p. 1368, č.p. 2821, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3161/18 v k.ú.
Přerov
- nebytové jednotky č. 2821/101 o výměře 15,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 151/27987
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 5.
12.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 100,
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 100/102 o výměře 130,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 1303/12953
- nebytové jednotky č. 100/103 o výměře 56 m² včetně spoluvlastnického podílu 560/12953
- nebytové jednotky č. 100/104 o výměře 29,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 296/12953
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Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 6.
13.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 424, příslušném pro
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Čapky Drahlovského 3),
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 424,
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 424/102 o výměře 38,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 383/9482
- nebytové jednotky č. 424/103 o výměře 38,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 383/9482
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 7.
14.

schvaluje záměr převodu objektu č.p. 1746, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na
pozemku p.č. 217 v k.ú. Přerov (Jateční 22).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 8.
15.

schvaluje záměr převodu objektu č.p. 882, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na
pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 8.
16.

schvaluje záměr převodu objektu č.p. 1072, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na
pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 9.
17.

schvaluje záměr převodu objektu č.p. 2822, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na
pozemku p.č. 4293/44 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 9.
18.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 48, příslušném pro
část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 745 v k.ú. Předmostí (Hranická 11),
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 48,
příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí a pozemku p.č. st. 745 v k.ú. Předmostí
- nebytové jednotky č. 48/101 o výměře 11,81 m² včetně spoluvlastnického podílu 1181/138973
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 10.
19.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2629, č,p, 2630,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 1,
3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p.
2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2487/4 v k.ú.
Přerov
- nebytové jednotky č. 2629/101 o výměře 73,65 m² včetně spoluvlastnického podílu 7365/177291
- nebytové jednotky č. 2630/101 o výměře 71,19 m² včetně spoluvlastnického podílu 7119/177291
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 11.
20.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2398, příslušném pro
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2495 v k.ú. Přerov (Vaňkova 1), včetně
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2398,
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2495 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2398/101 o výměře 87,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 871/7746
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 12.
21.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2631, příslušném pro
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14), včetně
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2631,
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2631/102 o výměře 93,04 m² včetně spoluvlastnického podílu 9304/99447
- nebytové jednotky č. 2631/103 o výměře 41,25 m² včetně spoluvlastnického podílu 4125/99447
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Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 12.
22.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p.
2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov
(Purkyňova 10, 12, 14), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech
objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město a
pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2484/101 o výměře 123,19 m² včetně spoluvlastnického podílu 9304/99447
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 13.
23.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2616, č.p. 2617,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5307/13 v k.ú. Přerov (Želatovská
10, 12), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení
č.p. 2616, č.p. 2617, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 5307/13 v k.ú.
Přerov
- nebytové jednotky č. 2617/101 o výměře 74 m² včetně spoluvlastnického podílu 7400/135253
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 14.
24.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, č.p.
2620, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov
(Neumannova 1, 3, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech
objektu k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, č.p. 2620, příslušném pro část obce Přerov I – Město a
pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2619/101 o výměře 65,36 m² včetně spoluvlastnického podílu 6536/246431
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 15.
25.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 291, č.p. 292,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/39 v k.ú. Přerov (tř. 17.
listopadu 24, 26), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu
k bydlení č.p. 291, č.p. 292, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č.
2883/39 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 291/101 o výměře 11,2 m² včetně spoluvlastnického podílu 4/895
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 16.
26.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1, č.p. 2, příslušném
pro část obce Přerov II - Předmostí, na pozemku p.č. st. 778 v k.ú. Předmostí (Teličkova 1, 2),
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1,
č.p. 2, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí a pozemku p.č. st. 778 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 1/101 o výměře 16 m² včetně spoluvlastnického podílu 4/697
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 17.
27.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2433, příslušném pro
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 468 v k.ú. Přerov (Bratrská 20), včetně
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2433,
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 468 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2433/101 o výměře 140,9 m² včetně spoluvlastnického podílu 1409/9538
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 18.
28.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21,
23, 25), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení
č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 596/4 v k.ú.
Přerov
- nebytové jednotky č. 90/101 o výměře 17 m² včetně spoluvlastnického podílu 85/8474
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 18.
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29.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1971, příslušném pro
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov (Jaselská 1), včetně
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1971,
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 1971/16 o výměře 15,93 m² včetně spoluvlastnického podílu 1593/161368
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 19.
30.

schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 240, příslušném pro
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3), včetně
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 240,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 240/93 o výměře 41,45 m² včetně spoluvlastnického podílu 4145/517135
- nebytové jednotky č. 240/92 o výměře 41 m² včetně spoluvlastnického podílu 4100/517135
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 20.
31.

neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5),
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p.
1963, příslušném pro část obce Přerov I – Město, pozemku p.č. 2139 a pozemku p.č. 2140 vše
v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 1963/101 o výměře 125,82 m² včetně spoluvlastnického podílu 12582/185721
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 21.
32.

neschvaluje záměr převodu objektu č.p. 3160, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na
pozemku p.č. 4108/2 v k.ú. Přerov (ul. Bezručova – areál přírodního koupaliště Laguna).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 22.
33.

schvaluje záměr převodu objektu č.p. 3162, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na
pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov a objektu č.p. 3161, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. Přerov (ul. Bezručova – areál přírodního koupaliště
Laguna).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 22.

728/17/3/2013

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z
majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 1573, Velké
Novosady 13, příslušné k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č.
740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný
převod budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku
p.č. 740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2, zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov.

729/17/3/2013

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí –
pozemků p.č. st. 278, p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č.
216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č.
216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č.
236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, část p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, část
p.č. 238/12, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/32,
části p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4,
p.č. 368/4, p.č. 520/2, p.č. st. 602 vše v k.ú. Předmostí za část pozemku
p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Př.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu
pozemků p.č. st. 278, zast.pl., o výměře 173 m2, p.č. 30/22, ost. pl., o výměře 75 m2, p.č. 216/6, trvalý
travní porost, o výměře 2707 m2, p.č. 216/9, ost.pl., o výměře 25225 m2, p.č. 216/20, trvalý travní
porost, o výměře 7468 m2, p.č. 216/24, ost.pl., o výměře 1168 m2, p.č. 216/25, ost.pl., o výměře 152
m2, p.č. 216/31, ost.pl., o výměře 1301 m2, p.č. 216/32, ost.pl., o výměře 1244 m2, p.č. 216/33, ost.pl.,
o výměře 2163 m2, p.č. 216/40, trvalý travní porost, o výměře 902 m2, p.č. 236/1, ost.pl., o výměře
2189 m2, p.č. 236/2, ost.pl., o výměře 6217 m2, p.č. 236/4, ost.pl., o výměře 2054 m2, p.č. 236/5 o
výměře 3902 m2, p.č. 237, ost.pl., o výměře 3313 m2, p.č. 238/2, ost.pl., o výměře 4580 m2, části p.č.
238/4, ost.pl. o výměře cca 70 m2, p.č. 238/6, ost.pl., o výměře 645 m2, p.č. 238/11, ost.pl., o výměře
291 m2, části p.č. 238/12, ost.pl., o výměře cca 312 m2, p.č. 238/16 o výměře 67 m2, p.č. 238/17,
ost.pl. o výměře 461 m2, p.č. 238/26, ost.pl., o výměře 586 m2, p.č. 238/32, ost.pl. o výměře 450 m2,
části p.č. 238/36, ost.pl., o výměře cca 872 m2, p.č. 239/1, trvalý travní porost, o výměře 869 m2, p.č.
239/3, trvalý travní porost, o výměře 394 m2, p.č. 357/1, ost.pl., o výměře 10163 m2, p.č. 360/3 ost.pl.
o výměře 1026 m2, p.č. 360/4, ost.pl., o výměře 384 m2, p.č. 368/4, orná půda, o výměře 2144 m2, p.č.
520/2, ost. pl., o výměře 3 m2, p.č. st. 538, zast.pl., o výměře 41 m2 (kdy vlastníkem budovy bez
č.p./č.e. na pozemku je MFP paper s.r.o.), p.č. st. 539, zast.pl., o výměře 169 m2 (kdy vlastníkem
budovy č.p. 489 na pozemku je MFP paper s.r.o.) a p.č. st. 540, zast.pl., o výměře 447 m2 (kdy
vlastníkem budovy bez č.p./č.e. na pozemku je KMK ZUBR PŘEROV) vše v k.ú. Předmostí (o
celkové výměře cca 86.000 m2) ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ:
14617099 a pozemku p.č. 238/28, ost.pl., o výměře 585 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví PMS
Reality a.s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, IČ: 47676647, za část pozemku p.č. 1040 orná půda
o výměře cca 87.000 m2 v k.ú. Újezdec u Př. ve vlastnictví statutárního města Přerova.

730/17/3/2013

Záměr statutárního města Přerova – nepeněžitý vklad nemovitých věcí
ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nepeněžitý
vklad nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1537/1 (orná půda)
o výměře 2216 m2, p.č. 1537/2 (ostatní plocha - skládka) o výměře 17 m2, p.č. 1537/3 (ostatní plocha skládka) o výměře 102 m2, p.č. 1537/4 (orná půda) o výměře cca 212 m2, části pozemků p.č. 1538/1
(orná půda) o výměře cca 15600 m2, p.č. 1538/2 (ostatní plocha - skládka) o výměře 11797 m2, části
pozemku p.č. 1538/3 (orná půda) o výměře cca 150 m2, pozemků p.č. 1538/4 (orná půda) o výměře
6020 m2, p.č. 1538/5 (ostatní plocha - skládka) o výměře 379 m2, p.č. 1538/6 (orná půda) o výměře
1011 m2, části pozemku p.č. 1538/7 (ostatní plocha - skládka) o výměře cca 1620 m2, p.č. 1538/8
(orná půda) o výměře 1850 m2, vše v k.ú. Žeravice, části pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) o výměře
cca 11100 m2, části pozemku p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 3900 m2 a části
pozemku p.č. 1222/12 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 20 m2, vše v k.ú. Čekyně, do základního
kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17,
Přerov.

731/17/3/2013

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
- pozemku p.č. 545 v k.ú. Henčlov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č.545, zahrada,
o výměře 792 m2, v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví M.M.
za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši
118 800,- Kč, tj. 150,- Kč/m2 - cena v místě a čase
obvyklá.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.5.2013
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732/17/3/2013

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
– pozemků p.č. 525 a p.č. 529 oba v k.ú. Zábeštní Lhota

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 525, trvalý travní porost, o výměře 5872 m2 a p.č. 529,
trvalý travní porost, o výměře 5518 m2 oba v k.ú. Zábeštní Lhota z majetku statutárního města Přerova
do společného jmění manželů Ing. P. a R.P., za kupní cenu 113.820,- Kč, t.j. 10,- Kč/m2 - cena
v místě a čase obvyklá.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.7.2013

733/17/3/2013

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
– pozemků p.č. 1440 a p.č. 1434 oba v k.ú. Žeravice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1440, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2
a pozemku p.č. 1434, ostatní plocha, o výměře 391 m2 oba v k.ú. Žeravice z majetku statutárního
města Přerova do vlastnictví pana O.D., za kupní cenu 102.750,- Kč, t.j. 250,- Kč/m2 - cena v místě
a čase obvyklá.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.7.2013

734/17/3/2013

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 21 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:
1.

schvaluje úplatný převod 21 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p.
2541, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú.
Přerov (Jižní čtvrť II/17, 18, 19), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných
částech objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541, příslušném pro část obce Přerov I Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov a spoluvlastnických podílů k
pozemku p.č. 5738/54, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 577 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.

2.

schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 5738/54, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 577 m² v k.ú. Přerov, který přísluší k bytové jednotce č. 2541/7, z
vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví majitelů bytové jednotky, za kupní cenu
ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor
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dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Kupní cena je
uvedena v příloze č. 1 této předlohy.

735/17/3/2013

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2514, č.p.
2513, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na
pozemku p.č. 5745/28 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 9 bytových jednotek v objektu
k bydlení č.p. 2514, č.p. 2513, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku
p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/4, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na
společných částech objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 2513, příslušném pro část obce Přerov I - Město,
postaveném na pozemku p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov a spoluvlastnických podílů k pozemku p.č.
5745/28, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 334 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.

736/17/3/2013

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2603/2 v objektu k bydlení č.p.
2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na
prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odstoupení Statutárního města Přerova
od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2603/2 v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601,
č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov
(Jižní čtvrť II/1, 2, 3, 4), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech
uvedeného objektu k bydlení ve výši 5155/173777 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj.
167.395,- Kč a spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov ve výši
5155/173777 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 13.815,- Kč, včetně doplatku ke kupní
ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 60.365,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí
za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 241.575,- Kč, ve smyslu zákona
č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007
v platném znění, do vlastnictví nájemkyně, paní J.R., která byla uzavřena dne 28.11.2012 z důvodu
neuhrazení kupní ceny ve výši 241.575,- Kč v termínu do 15.2.2013.

737/17/3/2013

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2600/8 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, schválené
na 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 10.9.2012, kterým
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"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 původní znění usnesení, kterým byl schválen "úplatný převod 29 bytových jednotek"
nahrazuje zněním "úplatný převod 30 bytových jednotek" a současně se mění uvedená příloha v části
týkající se převodu bytové jednotky č. 2600/8, kdy se původní znění přílohy:
jednotka

2600/8

nájemce

velikost
podílu

cena jednotky cena
hodnota
kupní cena
-A/ ve výši 30% pozemku ve oprav přísl. celkem
-B/ ve výši 45% výši 30 % k jednotce -dle varianty A/
-dle varianty B/
2+1 užíváno bez
5132/173777 166.572 Kč
13.754 Kč 60.096 Kč 240.422 Kč
právního důvodu
249.858 Kč
323.708 Kč

nahrazuje zněním:
jednotka

2600/8

nájemce

2+1 R.J.

velikost
podílu

cena jednotky cena
hodnota
kupní cena
-A/ ve výši 30% pozemku ve oprav přísl. celkem
-B/ ve výši 45% výši 30 % k jednotce -dle varianty A/
-dle varianty B/
5132/173777 166.572 Kč
13.754 Kč 60.096 Kč 240.422 Kč
249.858 Kč
323.708 Kč

V částech netýkajících se počtu převáděných bytových jednotek a bytové jednotky č. 2600/8 se výše
uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

738/17/3/2013

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova a
vzdání se předkupního práva k pozemkům p.č. 104 p.č. 260, p.č. 355,
p.č. 585/2, p.č. 1039 vše v k.ú. Újezdec u Přerova, p.č. 710 v k.ú.
Penčičky, p.č. 684/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, p.č. 133 v k.ú.
Žeravice, p.č. 5207/82 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1

schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 104, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
359 m2, p.č. 260, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2011 m2, p.č. 355, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 300 m2, p.č. 585/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 111 m2, p.č. 684/2, ostatní plocha, silnice, o výměře 97 m2 v k.ú. Kozlovice u
Přerova, p.č. 133, ostatní plocha, silnice, o výměře 148 m2 v k.ú. Žeravice, p.č. 5207/82,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví statutárního
města Přerova. z vlastnictví České republiky -Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, IČ 69797111 do vlastnictví
statutárního města Přerova.
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2

rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 104,
ostatní plocha, ostatní komunikace p.č. 260, ostatní plocha, ostatní komunikace p.č. 355,
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 585/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1039,
ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k.ú. Újezdec u Přerova, p.č. 710, ostatní plocha,
silnice v k.ú. Penčičky, p.č. 684/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Kozlovice u Přerova, p.č. 133,
ostatní plocha, silnice v k.ú. Žeravice, p.č. 5207/82, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Přerov, ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábř.. 42, Praha 2.

739/17/3/2013

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

ruší své usnesení č. 353/9/3/2011

2.

schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 6802, orná půda označeného dle geometrického
plánu č. 5650-123/2012 jako pozemek p.č. 6802/1, orná půda o výměře 51 m2 a pozemek p.č.
6802/2, ost. plocha o výměře 8 m2 a části pozemku p.č. 6840/1, orná půda, označené dle
geometrického plánu č. 5650-123/2012 jako pozemek p.č. 6840/28, orná půda o výměře
103 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu, se sídlem
Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ 01312774 do vlastnictví statutárního města Přerova.

740/17/3/2013

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města
Přerova - pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 313/6, ostatní
plocha, o výměře 1158 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví České republiky - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ
59797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

2.

schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 313/6, ostatní plocha, o výměře 1158 m2 v k.ú.
Újezdec u Přerova, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 59797111 do vlastnictví
statutárního města Přerova.

3.

rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 313/6 v k.ú.
Újezdec u Přerova.

741/17/3/2013

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města
Přerova - pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě
budoucí kupní uzavřené dne 1.12.2011 mezi Z.S., jako budoucím prodávajícím a statutárním městem
Přerov, jako budoucím kupujícím, na úplatný převod části pozemku p.č. 5215/8 o výměře 220 m2 v
k.ú. Přerov, kterým se článek III smlouvy o smlouvě budoucí kupní mění tak, že kupní cena ve výši
650 Kč/m2 se mění na částku 1500,- Kč/m2.
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742/17/3/2013

Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města
Přerova – části pozemku p.č. st. 128 v k.ú. Vinary u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. st. 128, dle geometrického plánu č. 397-35/2013
označené novým p.č. 445, ostatní plocha, o výměře 54 m2 v k.ú. Vinary u Přerova ze
spoluvlastnictví pana Ing. O.Š., k id 1/2 a pana V.Š., k id 1/2 do majetku statutárního města
Přerova, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 40.180,- Kč, t.j. 744,- Kč/m2 - za podmínky
zajištění finančních prostředků.

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.7.2013
2.

rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. st. 128
o výměře 35,50 m2 v k.ú. Vinary u Přerov tvořící veřejnou zeleň.

743/17/3/2013

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města
Přerova – pozemku p.č. 238/29 v k.ú. Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 238/29, ostatní
plocha, o výměře 1080 m2 v k.ú. Předmostí z majetku paní V.K., do majetku statutárního města
Přerova za kupní cenu 350.000,- Kč, t.j. 324,- Kč/m2 cena v místě a čase obvyklá - za podmínky
rozpočtového krytí.Vedlejším účastníkem kupní smlouvy bude PMS Přerov a.s. jako stávající zástavní
věřitel.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.10.2013

744/17/3/2013

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. I. ke smlouvě o smlouvě
budoucí kupní uzavřené dne 6.8.2012 mezi Statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím
a společností AVEZO Plus a.s. se sídlem Brno, Kroftova 828/1 jako budoucím prodávajícím
na úplatný převod části pozemku p.č. 5611/32, ostatní plocha, o výměře cca 950 m2, pozemku p.č.
5611/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 57 m2 a budovy bez č.p/č.e., jiná stavba, na pozemku
p.č. 5611/20 v k.ú. Přerov, kterým se doplňuje čl. III. odst 2 smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
kde bude doplněno ustanovení, že budoucí kupující uhradí budoucímu prodávajícímu zálohu kupní
ceny ve výši 400 000,- Kč, a to do 30-ti dnů od podpisu dodatku č.I za podmínky finančního krytí.

745/17/3/2013

Doprodej 14 volných bytových jednotek bez pohledávky tzv.
obálkovou metodou

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 25/2007
„Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších
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předpisů“ doprodeje 14 níže uvedených volných bytových jednotek bez pohledávky tzv. obálkovou
metodou
1.

bytové jednotky č. 2468/1 v objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť
I/13,14,15,16) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu
bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném k části obce Přerov I – Město, na
pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov ve výši
5035/122985.

2.

bytové jednotky č. 2551/3 v objektu k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14,15,16)
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2550,
č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú.
Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov ve výši 611/17144.

3.

2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2518, č.p.
2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú.
Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov, které
k vlastnictví bytových
jednotek náleží, a to

bytová jednotka č.
2519/4
2519/6

spoluvlastnický podíl na společných
částech objektu k bydlení a pozemku
5385/138743
5346/138743

4.

bytové jednotky č. 1313/1 v objektu k bydlení č.p. 1313, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2129 v k.ú. Přerov (Jungmannova 8) včetně příslušného
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 1313, příslušném k části
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2129 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2129 v
k.ú. Přerov ve výši 5089/22267.

5.

2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I – Město,
na pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov (Mervartova 3) včetně příslušného spoluvlastnického
podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov,
které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to

bytová jednotka č.
49/12
49/14

spoluvlastnický podíl na společných
částech objektu k bydlení a pozemku
4645/77136
5277/77136

6.

bytové jednotky č. 629/1 v objektu k bydlení č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov (Mervartova 7) včetně příslušného
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 629, příslušném k části
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3457
v k.ú. Přerov ve výši 4511/76986.

7.

bytové jednotky č. 1963/18 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Náměstí Svobody 4,5) včetně příslušného
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 1963, příslušném k části
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obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2139
v k.ú. Přerov ve výši 7722/185721.
8.

bytové jednotky č. 2382/10 v objektu k bydlení č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov (Na Odpolední 4) včetně příslušného
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2382, příslušném k části
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3671
v k.ú. Přerov ve výši 5356/81003.

9.

bytové jednotky č. 2505/5 v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického
1,3,5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení
č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na
pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov ve výši
5531/132455.

10.

2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2,4,6,8)
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2530,
č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.
4170/2 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví
bytových jednotek náleží, a to

bytová jednotka č.
2531/6
2533/6
11.

spoluvlastnický podíl na společných
částech objektu k bydlení a pozemku
5505/132855
5524/132855

bytové jednotky č. 628/22 v objektu k bydlení č.p. 628, č.p. 634 příslušném k části obce
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov (Trávník 7,9) včetně příslušného
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 628, č.p. 634 příslušném
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku
p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov ve výši 291/15137.

746/17/4/2013

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok
2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje

a)

Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2012, včetně příloh
a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a souhlasí, dle
§ 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2012, a to bez výhrad,

b)

roční účetní závěrku statutárního města Přerova sestavenou k 31.12.2012, dle § 84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a hospodářský výsledek ve výši 38 329 089,47 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie
nerozdělený zisk,

c)

vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí,
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d)

Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2012,

2.

bere na vědomí rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31.12.2012 dle přílohy č. 14.

747/17/5/2013

Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/12 z Fondu
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce
z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 6/12 ze dne 19.9.2012 uzavřené mezi
statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi R. a R.P., jako dlužníky, jehož předmětem
bude změna znění čl. III odst.1, věty první tak, že stávající text:
"Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. dni
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100,
variabilní symbol 1145000055 a to tak, aby částku 70 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili
nejpozději do 15.9.2018."
se nahrazuje textem:
"Dlužníci se zavazují platit skutečně čerpanou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15.
dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100,
variabilní symbol 1145000055 a to tak, aby částku 28 900,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili
nejpozději do 15.9.2018."
v ostatním se text smlouvy o půjčce nemění.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.4.2013

748/17/5/2013

Rozdělení finančních prostředků FMB

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

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

Poř. Žadatel
čís.
1.
P. a J.V.
2.

M.K. *)

3.

R.B.

Lokalita
opravovaného domu

Druhy půjček
1-oprava střechy
1-oprava střechy
2-oprava plyn.vytáp.
3-výměna oken,dveří
4-výměna podlah
8-rekonst.WC,koupelny
9-výměna klemp.prvků
12-výměna rozv.tepla
18-oprava komína
3-výměna oken,dveří

Částka Kč
Doba splácení
100 000,00
3 roky
300 000,00
8 let

Zajištění

45 000,00

Ručitel:

Ručitel:
Ing.P.V.
Zástava
nemovitostí

16

4.

J.V.

5.

S. a L.H.

6.

D.S.

17-oprava balkonu
3-výměna oken
1-oprava střechy
3-výměna střeš.oken
2-zřízení plyn.vytáp.
13-výměna rozv.vody
15-výměna kanal.svodů

5 let
85 000,00
5 let
100 000,00
5 let
60 000,00
5 let

S.K.
Ručitel:
A.V.
Ručitel:
M.D.
Ručitel:
Z.S.

*) půjčka bude poskytnuta za podmínky doložení stavebního povolení nebo písemného vyjádření
stavebního úřadu k požadovaným druhům půjčky
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 15.5.2013
2.

schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1

3.

schvaluje podmínky druhého výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu oprav,
modernizací a rozšiřování bytového fondu v roce 2013 v souladu s čl. IV Vnitřního předpisu
č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů
takto:
žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací
a rozšiřování bytového fondu budou podávány v termínu od 20.5.2013 do 1.7.2013,

a)
b)

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

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 10.5.2013

749/17/5/2013

Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov
a. s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dodatku č. 6 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, dodatku č. 3
ze dne 17.2.2010, dodatku č. 4 ze dne 20.9.2012 a dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012, ve znění
dle přílohy č. 1,

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.4.2013
2.

schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2.
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750/17/5/2013

Půjčka od společnosti Teplo Přerov, a. s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o půjčce ve výši 22.000.000 Kč se splatností do 31.01.2018 mezi
statutárním městem Přerov, jako dlužníkem a společností Teplo Přerov a. s., se sídlem
Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, IČ 25391453, jako věřitelem. Půjčka bude poskytnuta
bez zajištění a bezúročně,

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.7.2013
2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč
PAR

POL

ORJ

8123

210

rozpočet
Dlouhodobé přijaté
půjčené prostředky

106 780,8

rozpočtové
opatření
+ 22 000,0

rozpočet
po úpravě
128 780,8

Výdajová část v tis. Kč
PAR

ORJ

rozpočet

6409
3113

219
510

13 342,9*
0,0

Ostatní činnosti j. n. (rezerva)
Investiční akce (org. 500174 –
ZŠ Svisle - energetické opatření
- zateplení)
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

751/17/5/2013

rozpočtové
opatření
- 385,0
+ 22 385,0

rozpočet
po úpravě
12 957,9
22 385,0

Poskytnutí peněžitého daru - Frenštát pod Radhoštěm

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 100.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi
statutárním městem Přerov jako dárcem a městem Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem nám
Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, jako obdarovaným, na pomoc obětem neštěstí
v domě č. 39, ul. 6. května, Frenštát pod Radhoštěm,

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.5.2013
2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR

POL

ORJ

8115

210

rozpočet
Změna stavu krátkodobých

81 429,4

rozpočtové
opatření
+ 100,0

rozpočet
po úpravě
81 529,4
18

prostředků na bank. účtech
Výdajová část v tis. Kč
PAR

ORJ

6409

210

rozpočet
Ostatní činnosti j. n.

0,0

rozpočtové
opatření
+ 100,0

rozpočet
po úpravě
100,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
Výdajová část v tis. Kč
rozpočet
Dotace, přímé podpory
a grantový program

752/17/5/2013

26 791,6

rozpočtové
opatření
+ 100,0

rozpočet
po úpravě
26 891,6

Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazného
ukazatele dle přílohy č. 2.

753/17/5/2013

Rozpočtová opatření č. 5 a č. 6

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazného
ukazatele dle přílohy č. 2.

754/17/5/2013

Žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu a přístřeší

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení
v celkové výši 485 177,00 Kč za panem M.H., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného z
bytu č. 7, v domě č. 1684/6, v ulici nám. Fr. Rasche, v Přerově, ve výši 446 435,00 Kč a z důvodu
prodlení s úhradou nájemného z přístřeší č. 11, v domě č. 1946/38, v ulici Kojetínská, v Přerově, ve
výši 38 742,00 Kč.

755/17/5/2013

V.Š. - žádost o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schválit poskytnutí dotace ve výši
25.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Věrou
Švejnochovou, IČ: 10638539, se sídlem Horní Moštěnice, Zámostí 47/14, na částečnou úhradu
nákladů na kulturní a divadelní akce ve městě Přerově,
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756/17/5/2013

Poskytnutí příspěvku na realizaci konference

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace
mezi statutárním městem Přerovem a Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury
na Moravě, nám. T. G. Masaryka 555/16, 750 02 Přerov, IČ: 22866442, na částečnou úhradu
nákladů spojených s realizací dopravní konference "Střední Morava - křižovatka dopravních
a ekonomických zájmů",

2.

schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
PAR

ORJ

Ostatní činnosti j.n.
(zastupitelstvo)
2229
110
Ostatní záležitosti v silniční
dopravě
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

757/17/5/2013

rozpočet
2 861,0*

rozpočtové
opatření
-30,0

rozpočet
po úpravě
2 831,0

0,0

+30,0

30,0

Poskytnutí příspěvku na podporu Galavečera v poutním kostele
Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace
mezi statutárním městem Přerovem a Městem Tovačov, IČ: 00302082, se sídlem Náměstí 12,
751 01 Tovačov, na částečnou úhradu nákladů spojených s konáním Galavečera v poutním
kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou,

2.

schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
PAR

ORJ

Ostatní činnosti j.n.
(zastupitelstvo)
3319
110 Ostatní záležitosti kultury
* počáteční stavy navazují na jiné předlohy

758/17/5/2013

rozpočet
2 831,0*

rozpočtové
opatření
-5,0

rozpočet
po úpravě
2 826,0

25,0*

+5,0

30,0

Žádost o příspěvek na prověrku připravenosti zásahových jednotek
požární ochrany okrsku Přerov na rok 2013

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.500,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace
mezi statutárním městem Přerovem a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Přerov,
IČ: 64601641, se sídlem Mánesova 1347, 751 31 Lipník nad Bečvou, na úhradu nákladů
spojených s prověrkou připravenosti zásahových jednotek požární ochrany okrsku Přerov,

2.
a)

schvaluje výjimku ve smlouvě o poskytnutí dotace:
vypouští se článek III odst. 2 ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na financování
celkových nákladů akce, na jejíž položky byla dotace poskytnuta minimálně 20 % jejích
celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."
vypouští se článek IV odst. 2 ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III
bodě 2 této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet
předávajícího ve výši 10-20 % z celkové výši dotace."

b)

3.

schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
PAR

ORJ

rozpočet

Ostatní činnosti j.n.(zastupitelstvo)
5512
110 Požární ochrana - dobrovolná část
* počáteční stavy navazují na jiné předlohy

759/17/6/2013

2 826,0*
0,0

rozpočtové
opatření
-5,5
+5,5

rozpočet
po úpravě
2 820,5
5,5

Grantový program pro rok 2013

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.
a)
b)
c)
d)
e)

schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací v oblasti:
sport - viz tabulky číslo 1-13 této důvodové zprávy v celkové výši 1.745.000 Kč,
volný čas - viz tabulky číslo 14-19 této důvodové zprávy v celkové výši 252.000 Kč,
kultura - viz tabulky číslo 20-28 této důvodové zprávy v celkové výši 697.000 Kč,
sociální - viz tabulky číslo 29-35 této důvodové zprávy v celkové výši 597.000 Kč,
zdravotnictví - viz tabulky číslo 36-37 této důvodové zprávy v celkové výši 75.000 Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.9.2013
2.

neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, volného
času, kultury, sociální a zdravotnictví, viz tabulky číslo 1-37 této důvodové zprávy, kde je u
žadatelů pod sloupcem "navrženo v roce 2013" uvedena nulová výše dotace.

760/17/8/2013

Účelová dotace podle
infrastruktury

Programu podpory

výstavby

technické

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
technické infrastruktury v celkové výši max. 13.680,- Kč A.H., na vybudování čistírny odpadních
vod (ČOV) na pozemku p.č. 378 v k.ú. Penčičky pro novostavbu rodinného domu v Přerově XIII Penčicích.
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761/17/8/2013

Změna č. 1 Územního plánu města Přerova - vydání

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) a za použití § 55 odst.
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, dále podle § 171 a následujících zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění,
1.

schvaluje vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního
plánu města Přerova podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení,

2.

vydává Změnu č. 1 Územního plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy, která je
přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení.

762/17/9/2013

Církevní mateřská škola v Přerově – poskytnutí dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou
právnickou osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov,
Palackého 2833/17a, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016. Účel použití dotace je uveden v důvodové zprávě.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 1.8.2013

2.

schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy
v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, v zařízeních školního
stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem
mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu
určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti zapsané
do jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, Palackého 2833/17a.

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 1.8.2013

763/17/9/2013

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok
2013/2014
a záměr financování pozice sociálního pedagoga
na Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ:
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, v rozsahu 5 žáků pro
školní rok 2013/2014,

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.8.2013
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2.

schvaluje závazek statutárního města Přerova uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši
stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost Základní školy Přerov, Boženy
Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, na 5
žáků pro školní rok 2013/2014 do celkové výše 242 000,- Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.8.2013
3.

schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ:
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2013/2014
dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě,

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.8.2013
4.

schvaluje záměr financovat z rozpočtu statutárního města Přerova náklady Základní školy
Přerov, Boženy Němcové 16 v období 9/2013 až 8/2015 spojené s pracovní pozicí sociálního
pedagoga.

764/17/10/2013

Centrum Dominika Kokory, p.o. - žádost o finanční příspěvek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace
a subjektem Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace, IČ 61985929, se sídlem Kokory č.p.
54, PSČ 751 05, na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb paní K.K.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 15.5.2013

765/17/10/2013

Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace - žádost
o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 48 000 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 a domova se zvláštním režimem pro uživatele dle důvodové zprávy.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.5.2013

766/17/11/2013

Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Přerov
za rok 2012.

767/17/11/2013

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1.

schvaluje uzavření Dohody o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 483/21,
s účinností od 1.1.2014 na dobu 10 let, ve znění, které je přílohou důvodové zprávy.

2.

navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Přerova MUDr. Michala
Chromce členem představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.,
IČ 47674521, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 483/21.

3.

schvaluje rozpočtový rámec ve výši 20 000 000 Kč na poskytnutí finančních zdrojů akciové
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Přerov I-Město,
Šířava 483/21, na výstavbu kanalizace Kozlovice a napojení Dluhonic formou účasti
statutárního města Přerova na zvýšení základního kapitálu společnosti.

768/17/11/2013

Obecně závazná vyhláška - Požární řád statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č...../2013 - Požární
řád statutárního města Přerova

769/17/11/2013

Delegování zástupců do společnosti Regionální letiště Přerov, a.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do představenstva akciové společnosti Regionální
letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971, Ing. Jiřího
Lajtocha a Michala Záchu, DiS,

2.

navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do dozorčí rady akciové společnosti Regionální letiště
Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971, Mgr. Radovana Rašťáka,
Ing. Ivana Macháta, a Ing. Radka Mádra,

3.

deleguje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Přerova Mgr. Dušana
Hluzína, v případě jeho nepřítomnosti Michala Záchu, DiS, na valnou hromadu akciové
společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ
28572971, která se bude konat v průběhu 1. pololetí 2013, za účelem výkonu akcionářských
práv statutárního města Přerova.

770/17/11/2013

Půjčka ze sociálního fondu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s vnitřním předpisem č. 29/2012
Pravidla pro čerpání prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova poskytnutí
bezúročné půjčky a uzavření smlouvy o půjčce včetně jejího jištění takto:
Poř. Žadatel
čis.
1.
K.A.
CELKEM

Lokalita

Druh půjčky

Částka Kč Ručitel

koupě bytu

100 000,100 000,-

N.H.

24

771/17/11/2013

Návrh na název ulice v Přerově, Přerov XI - Vinary

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenování ulice v Přerově, části Přerov XI Vinary, v katastrálním území Popovice u Přerova, p. č. 102/46 názvem Na Výsluní.

772/17/11/2013

Veřejná sbírka - Frenštát pod Radhoštěm

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

POL

ORJ

2321

rozpočet
Přijaté neinvestiční dary

0,0

rozpočtové
opatření
+ 5,5

rozpočet
po úpravě
5,5

rozpočtové
opatření
+ 5,5

rozpočet
po úpravě
105,5

Výdajová část v tis. Kč
PAR

ORJ

rozpočet

6409

210

100,0 *

Ostatní činnosti j. n. (dar a výtěžek
veřejné sbírky městu Frenštátu p. R.)
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
Výdajová část v tis. Kč
rozpočet
Dotace, přímé podpory
a grantový program
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

773/17/12/2013

26 791,6 *

rozpočtové
opatření
+ 5,5

rozpočet
po úpravě
26 797,1

Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy
a připomínkami vznesenými na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 17.6.2013
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V Přerově dne 15. dubna 2013

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

Ing. Jaroslav Čermák
člen Rady města Přerova
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