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USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 17. června 2013

774/18/1/2013 Zahájení, schválení programu 18. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 17. června 2013,

2. schvaluje Mgr. Josefa Kulíška a MVDr. Jiřího Skyvu za ověřovatele 18. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

775/18/2/2013 Zpráva z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zápis o provedené kontrole plnění 
usnesení RM č. 2046/52/8/2012, usnesení RM č. 1110/25/6/2011 a usnesení RM č. 2147/54/6/2013, 
která upravují podmínky nájmů nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p.2883 (Přerov I 
- Město, U Bečvy 2).

776/18/2/2013 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne  4. 2. 2013          
č. 701/16/7/2013 a návrh nového řešení školství v Předmostí.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo:

1. zrušit v plném rozsahu usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 4. 2. 2013                        
č. 701/16/7/2013,

2. schválit rozhodnutí neslučovat příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Pod skalkou 11 s příspěvkovou organizací Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola, 
Přerov – Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Hranická 14,

3. trvat na zachování samostatných subjektů školských právnických osob Základní škola a 
Mateřská škola Přerov- Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, Přerov II 
– Předmostí, Pod skalkou 11 s příspěvkovou organizací Základní škola J.A.Komenského a 
Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Hranická 14,

4. schválit rozšíření správy budovy ZŠ J. A. Komenského na ul. Sportovní 1, pavilon UV12 Z-O, 
do správy ZŠ Pod skalkou o 1. nadpodlaží ke stávající správě 2. a 3. nadpodlaží, kde je v 
současné době 2. stupeň ZŠ Pod skalkou. Do správy ZŠ Pod skalkou dále svěřuje jednu ze 
dvou tělocvičen v pavilonu TD 2,

5. doporučit zrušit odvolání Mgr. Marie Sedláčkové z funkce ředitelky a potvrdit ji ve funkci na 
další 3 roky .
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777/18/2/2013 Informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

778/18/3/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 622, pozemku 
p.č. 274/1 a části pozemku p.č. 273 vše v k.ú. Čekyně

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 622, zahrada,    
o výměře 975 m2, části pozemku p.č. 273, ostatní plocha, o výměře cca 671 m2 a pozemku p.č. 
274/1, ostatní plocha, o výměře 1455 m2 vše v k.ú. Čekyně do majetku statutárního města 
Přerova.

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 622, 
zahrada, o výměře 975 m2 a části pozemku p.č. 273, ostatní plocha, o výměře cca 671 m2 oba 
v k.ú. Čekyně ve spoluvlastnictví manželů Ing. Z.M. a D.M. k id 1/2 a Z.R.k id 1/2.

779/18/3/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1137/1, p.č. 1137/3, 
p.č. 1137/4,  1137/8, p.č. 1138, p.č. 1139, p.č. 1140, p.č. 1141, p.č. 
1144/1, p.č. 1144/2, p.č. 1145/2, p.č. 1145/16, p.č. 1143/1, p.č. 1143/2 v 
k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr  statutárního města Přerov úplatný 
převod pozemků  p.č. 1137/1, lesní pozemek, o výměře 419175 m2,  p.č. 1137/3, ostatní plocha,          
o výměře 2745 m2, p.č. 1137/4, lesní pozemek,  o výměře 350 m2,  1137/8, lesní pozemek, o výměře 
71508 m2,  p.č. 1138, lesní pozemek, o výměře 47785 m2,  p.č. 1139, lesní pozemek , o výměře 15868 
m2, p.č. 1140,ostatní plocha, o výměře 6992 m2,  p.č. 1141, lesní pozemek, o výměře 1187 m2,  p.č. 
1144/1,ostatní plocha, o výměře 919 m2,  p.č. 1144/2, ostatní plocha o výměře 835 m2, p.č. 1145/2, 
lesní pozemek, o výměře 2793 m2, p.č. 1145/16, ostatní plocha, o výměře 2199 m2, p.č. 1143/1, trvalý 
travní porost, o výměře 49604 m2,  p.č. 1143/2, lesní pozemek, o výměře 4964 m2 vše   v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

780/18/3/2013 Záměr statutárního města Přerova – nájem a výpůjčka nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících Městský dům 
na ul. Kratochvílova 1 v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Přerova –  objektu k bydlení č.p. 148 (Městský dům, ul. Kratochvílova 1), příslušného k 
části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov, včetně 
příslušenství.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 136 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře         
1464 m2 v k.ú. Přerov.
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781/18/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 16 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích 
p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 
2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 
5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) a spoluvlastnických podílů 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v 
k.ú. Přerov a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, které k 
vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do 
vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 
25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 
této předlohy.

2. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu k pozemkům p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, který přísluší k bytové jednotce č. 2506/4, 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 dle zákona č. 
72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Vlastníci bytové jednotky a 
kupní cena je uvedena v příloze č. 1 této předlohy.

782/18/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2540/6 v objektu k 
bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541,  příslušném pro část obce Přerov 
I – Město na pozemku p.č. 5738/5, 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. 734/17/3/2013, schváleného 
na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15.4.2013, kterým Zastupitelstvo města Přerova v 
bodu č. 1

"schválilo 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 byly 
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy"
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2540/6, kdy se 
původní znění přílohy:

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

pozemku ve
výši 30%

oprav přísl.
k jednotce

celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

2540/6 3+1 L.B. 740/16353 238.730 Kč
358.094 Kč

20.964 Kč 117.561 Kč 377.255 Kč
496.619 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve
výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

kupní cena
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

2540/6 3+1 L.B.
M.J.

740/16353 238.730 Kč
358.094 Kč

20.964 Kč 117.561 Kč 377.255 Kč
496.619 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2540/6 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

783/18/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2601/3 v objektu k 
bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602,  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 Zastupitelstvo města Přerova

"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. 2601/3, kdy se 
původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve
výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

kupní cena
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

2601/3 2+1 D.K. 5198/173777 170.252 Kč
255.378 Kč

13.931 Kč 60.869 Kč 245.052 Kč
330.178 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%

cena
pozemku ve

hodnota
oprav přísl.

kupní cena
celkem
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-B/ ve výši 45% výši 30% k jednotce -dle varianty A/
-dle varianty B/

2601/3 2+1 D.I. 5198/173777 170.252 Kč
255.378 Kč

13.931 Kč 60.869 Kč 245.052 Kč
330.178 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2601/3 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

784/18/3/2013 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:

1. ruší své usnesení ze 17. zasedání konaného dne 15.4.2013, kterým schválilo 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.

2. 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 paní 
H.K., za kupní cenu 102.750,- Kč, t.j. 250,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2013

785/18/3/2013 Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov - části
pozemku p.č. 235 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 235, 
zastavěná plocha v k.ú. Přerov označené dle geometrického plánu č. 5574-54/2012  jako pozemek p.č. 
235, ostatní  plocha, zeleň o výměře 320 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova      
do vlastnictví  Mgr.B.L., za cenu vzešlou z výběrového řízení ve výši  1.120.000,-Kč, tj. 3 500,-
Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

786/18/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky v objektu bytový dům č.p. 2506, 2507, 
2508, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
5748/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje schválit úplatný převod nebytové jednotky  č. 
2508/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2506, 2507, 2508, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5745/8, 5745/9, 5745/10, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) o 
celkové výměře 48,60 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu č.p. 2506, 2507, 2508, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 5745/8, 
5745/9, 5745/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5745/8, 5745/9, 5745/10, zast.pl.  a nádvoří v k.ú. 
Přerov ve výši id.  243/6770 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví B.S. za kupní cenu 
ve výši 100.000,-Kč včetně úhrady za znalecký posudek.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

787/18/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2539/8 v objektu     
k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541,  příslušném pro část obce 
Přerov I – Město na pozemku p.č. 5738/5, 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. 734/17/3/2013, schváleného 
na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15.4.2013, kterým Zastupitelstvo města Přerova       
v bodu č. 1

"schválilo 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. 5738/5, 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 byly 
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy"

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2539/8, kdy se 
původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve
výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

kupní cena
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

2539/8 3+1 B.J.
B.J.

752/16353 239.757 Kč
359.635 Kč

21.304 Kč 119.468 Kč 380.529 Kč
500.407 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve
výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

kupní cena
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

2539/8 3+1 B.J. 752/16353 239.757 Kč
359.635 Kč

21.304 Kč 119.468 Kč 380.529 Kč
500.407 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2539/8 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

788/18/3/2013 Úplatný převod pozemků p.č. 5307/456, 5307/457, 5307/458, 5307/542, 
5307/546, 5307/551, 5307/553 a 5307/554, vše v k.ú. Přerov,                    
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z podílového spoluvlastnictví K.F. a S.S. do vlastnictví statutárního 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemků p.č. 5307/456 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 83 m2, p.č. 5307/457 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 61 m2, p.č. 5307/458 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 44 m2, p.č. 5307/542 
(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 185 m2, p.č. 5307/546 (ostatní plocha – manipulační 
plocha) o výměře 95 m2, p.č. 5307/551 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 40 m2, p.č. 5307/553 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 723 m2 a p.č. 5307/554 (ostatní plocha – manipulační 
plocha) o výměře 80 m2, vše v k.ú. Přerov, včetně všech součástí a příslušenství, z podílového 
spoluvlastnictví K.F., a S.S.(každá k id. ½), do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou 
kupní cenu ve výši 469.050,- Kč, a to za podmínky finančního krytí.

789/18/3/2013 Převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova části 
pozemku p.č. 5466/16, p.č. 5466/34, p.č. 5466/8, p.č. 5466/5 vše v k.ú. 
Přerov a infrastruktury na pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 
5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 5466/8, p.č. 5466/16, 
p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1 vše   v 
k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod  části pozemku p.č. 5466/16 v k.ú. Přerov, dle geometrického 
plánu č. 5132-136/2009  označené jako pozemek p.č. 5466/50, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 349 m2  z vlastnictví Ing. P. a Z.T., části pozemku p.č. 5466/5  v k.ú. 
Přerov dle geometrického plánu  5132-136/2009  označené  jako pozemek p.č. 5466/52, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m2   z vlastnictví  M.F., části p.č. 5466/34 v 
k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5132-136/2009  označené  jako pozemek p.č. 5466/51, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m2,  z vlastnictví M. a A.F., části pozemku 
p.č 5466/8,  v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5132-136/2009  označené jako pozemek 
p.č.5466/49 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 144 m2 vše v k.ú. Přerov                   
z vlastnictví P.S., do vlastnictví   statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

2. schvaluje bezúplatný převod pozemní komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na 
pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 
5466/8, p.č. 5466/16, p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1 vše   
v k.ú. Přerov, (schválené v kolaudačním  rozhodnutí  Magistrátu města Přerova, Odboru 
dopravy  ze dne 10.12.2009, č. 53/2009, kolaudačním rozhodnutí č. 30/2011, kolaudačním 
souhlasem  č. 202/2008 vydaného Magistrátem  města Přerova, Stavebním úřadem Přerov  dne 
22.10.2008 ) z vlastnictví   P.T., P.S. do vlastnictví statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

790/18/3/2013 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova -  
spoluvlastnického podílu   pozemku  p.č. 5196/6 a   p.č. 5196/7  v k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  spoluvlastnického podílu id. 
574/11543 k pozemkům  p.č. 5196/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 183 m2 a p.č. 5196/7, 
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zastavěná plocha, o  výměře 194 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky, Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, do vlastnictví 
Statutárního města Přerova, za kupní cenu ve výši 11 591,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

791/18/3/2013 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje směnu pozemku p.č.62/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, části p.č. 62/5, 
ost. plocha, označené dle geometrického plánu  č. 610-159/2012 jako pozemek p.č. 62/5, o 
výměře 892 m2, pozemek p.č. 62/15, ost. plocha, o výměře 63 m2, pozemek p.č. 591/2,  lesní 
pozemek, o výměře 327 m2 a pozemek p.č. 591/10, ost. plocha , o výměře 261 m2 ve 
vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 62/8, ost. plocha, o výměře 29 m2, 
pozemek p.č. 62/9, ost. plocha, o výměře 57 m2, pozemek p.č. 62/11, ost. plocha, o výměře 30 
m2, pozemek p.č. 622/12, trvalý travní porost, o výměře 1555 m2, části pozemku p.č. 62/7, ost. 
plocha, označené dle geometrického plánu č. 610-159/2012 jako pozemek p.č. 62/22, ost. 
plocha o výměře 37 m2, pozemek p.č. 62/21, ost. plocha o výměře 116 m2 a pozemek p.č. 
62/12, ost. plocha  o výměře 20 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví J.F.,         
IČ 11558903.
Směna pozemků bude realizována bez doplatku  rozdílu ceny směňovaných pozemků.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 62/7, zast. 
plocha  nádvoří, o výměře 64 m2, p.č. 62/5, ost. plocha, o výměře 999 m2 a p.č. 591/2, lesní 
pozemek o výměře 327 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města 
Přerova.

792/18/3/2013 Doprodej 28 volných bytových jednotek s pohledávkou i 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 
předpisů“ doprodeje 28 níže uvedených volných bytových jednotek s pohledávkou i bez pohledávky  
tzv. obálkovou metodou 

1. dvou bytových jednotek 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, které k 
vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2468/1                                          5035/122985
2470/1                                          5018/122985

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, 



9

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. čtyř 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  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2520/2                                          5720/138743
2519/4                                          5385/138743
2519/5                                          5563/138743
2519/6                                          5346/138743

4. bytové jednotky č. 86/22 v objektu k bydlení č.p. 86, příslušném k části obce Přerov II –
Předmostí, na pozemku p.č. 737 v k.ú. Předmostí (Pod skalkou 5) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 86,příslušném k části 
obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. 737 v k.ú. Předmostí a zastavěném pozemku p.č. 
737 v k.ú. Předmostí ve výši 3182/139164.

5. dvou 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  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
49/12                                            4645/77136
49/14                                            5277/77136

6. dvou bytových jednotek 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, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
629/1                                            4511/76986
629/15                                          5200/76986

7. tří bytových jednotek 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 
obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2139 
v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
1963/12                                        5847/185721
1963/17                                        5618/185721
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1963/18                                        7722/185721

8. dvou bytových jednotek 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, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2382/5                                          4835/81003
2382/10                                        5356/81003

9. dvou bytových jednotek 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, které k 
vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2503/2                                          5521/132455
2505/5                                          5531/132455

10. čtyř 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  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2531/2                                          5503/132855
2531/6                                          5505/132855
2532/1                                          5576/132855
2533/6                                          5524/132855

11. bytové jednotky č. 2698/17 v objektu k bydlení č.p. 2698, č.p. 2699 příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10,12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2698, č.p. 2699 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov a zastavěném 
pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov ve výši 525/21844. 

12.  čtyř bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I - Město,    
na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov (Na odpolední 2) včetně příslušného spoluvlastnického podílu     
na společných částech objektu bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město,                 
na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
bytových jednotek náleží, a to  

                                                            spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2178/2                                            7151/148496
2178/14                                          6818/148496



11

2178/18                                          7144/148496
2178/20                                          6635/148496

793/18/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej 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 a 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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod – doprodej volné 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  zastavěném pozemku p.č. 
2129, zast. plocha, o výměře 275 m2  v k.ú. Přerov ve výši 5089/22267 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 5089/22267  k  pozemku p.č. 2129, zast. plocha o výměře 
275 m2 , ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví pana a paní J. a 
O.Č.,  za kupní cenu 155 000,- Kč.

2. schvaluje úplatný převod – doprodej volné 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 zastavěném 
pozemku p.č. 2883/63, zast. plocha, o výměře 513 m2  v k.ú. Přerov ve výši 291/15137 a 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 291/15137  k  pozemku p.č. 2129, zast. plocha    
o výměře 513 m2, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví paní ing. 
Z.K.,  za kupní cenu 604 500,- Kč.

794/18/4/2013 Poskytnutí peněžitého daru statutárnímu městu Děčín

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 statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové 
náměstí 1175/5, PSČ 405 38, IČ 00261238, jako obdarovaným, na částečnou úhradu škod 
způsobených povodní,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 685,8 * - 100,0 2 585,8

5269 210 Ostatní správa v oblasti hospodářských    
opatření pro krizové stavy

0,0 + 100,0   100,0
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* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

795/18/4/2013 Veřejná sbírka - povodně Děčínsko 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. zřizuje dočasný peněžní fond s názvem „Povodně-Děčínsko 2013“,

2. vydává Statut dočasného peněžního fondu „Povodně-Děčínsko 2013“.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2013

796/18/4/2013 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 
Technické služby města Přerova, s. r. o. a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., za rok 2012.

797/18/4/2013 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města -
dodatek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 
Teplo Přerov, a. s. a Přerovská rozvojová, s. r. o.

798/18/4/2013 Obecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2013, 
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012,  o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.7.2013

799/18/4/2013 Rozpočtová opatření č. 8

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

800/18/4/2013 Obecně závazná vyhláška č../2013, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2012
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje nevydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2013, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška  č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.7.2013

801/18/4/2013 Žádost o poskytnutí mimořádné 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 Přerovem a Taneční školou Puls Přerov, IČ 70868514, se sídlem 
Přerov, Osmek 11, na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem HISTORY of 
DUCKBEAT a Tancem proti kriminalitě,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 705,8 * - 20,0 2 685,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 71,0 * + 20,0 91,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

802/18/4/2013 Žádost o finanční podporu na vydání publikace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Sportovním klubem Přerov, IČ 00533963, se sídlem 
Petřivalského 1, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním publikace 
"Historie kopané v Přerově 1949-1989" v roce 2013,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 797,8 * - 60,0 2 737,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 5,0 + 60,0 65,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

803/18/4/2013 Žádost o poskytnutí dotace na poradenskou činnost pro spotřebitele    
ve městě Přerově
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. se neusneslo schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a 
Slezska, IČ 22831738, se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s poradenskou činností pro spotřebitele ve městě Přerově v roce 2013,

2. se neusneslo schválit následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 862,8 - 5,0 2 857,8

2141 110 Vnitřní obchod 0,0 + 5,0 5,0

804/18/4/2013 Žádost o poskytnutí finančních prostředků - krajské kolo v požárním 
sportu hasičů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,-- 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 částečnou úhradu 
nákladů spojených s pořádáním krajského kola v požárním sportu dobrovolných i 
profesionálních hasičů Olomouckého i Moravskoslezského kraje v roce 2013,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 857,8 * - 60,0 2 797,8

5512 110 Požární ochrana
- dobrovolná část

5,5 + 60,0 65,5

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

805/18/4/2013 Poskytnutí finančního příspěvku na pořízení QSL lístků

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a panem J.P. na částečnou úhradu nákladů spojených s 
pořízením QSL lístků,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč



15

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 737,8 * - 10,0 2 727,8

3429 110 Ostatní zájmová činnost
a rekreace

0,0 + 10,0 10,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

806/18/4/2013 Žádost o poskytnutí dotace na Vánoční koncert

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Kulturním spolkem Academic, o.s., IČ 60782323, se
sídlem Přerov, tř. 17. listopadu 2, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním 
Vánočního koncertu,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 711,8 * - 6,0 2 705,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 65,0 * + 6,0 71,0
* počáteční stavy navazují na jiné předlohy

807/18/5/2013 Dopravní priority města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dopravní priority města Přerova v pořadí 1-8:

1. Dálnice D1 -  stavby 0136, 0137
2. Přeložka silnice I/55

- MÚK s ČD V Předmostí vč. rozšíření ul. Polní
- Křižovatka sil. II/436 (budoucí I/55 - ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou
- Průtah centrem, 1. etapa, tzv. „průpich“

3. Silnice II/434 (napřímení ul. Tovačovská do podjezdu Kojetínská)
4. Silnice II/150 - propojení silnic II/434 (ul. Tovačovská) se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika) přes 

Mádrův podjezd
5. Rychlostní komunikace R/55 Přerov (Kokory) – Olomouc, s napojením silnice II/150 u  

Předmostí po vybudování dálnice D1
6. Spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou
7. Silniční obchvat Kozlovic (II/434)
8. Místní komunikace - propojení ul. Osmek - Lipnická přes areál výstaviště

808/18/5/2013 Záměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-
Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upustit od záměru zřízení železniční zastávky 
Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a pokračovat se záměrem propojení cyklostezky Velká Dlážka-
Hranická.
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809/18/5/2013 Smlouva o spolupráci s městem Přerov k projektu Digitální mapy 
veřejné správy Olomouckého kraje, část Nástroje ÚAP

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s ORP k 
projektu "Nástroje ÚAP" mezi statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem, jejímž předmětem 
je využívání společného datového úložiště a společné aplikace pro správu, aktualizaci a publikaci dat 
územně analytických podkladů, které jsou podkladem pro pořizování územně plánovací dokumentace 
obcí nebo kraje a pro rozhodování v území, a to ve znění dle příloh důvodové zprávy.

810/18/7/2013 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 - pravidla financování 
sociálního pedagoga 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů 
sociálního pedagoga příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16,                
IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, dle změněné důvodové 
zprávy, pro období 9/2013 až 8/2014, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 
finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný školní rok.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

811/18/7/2013 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní 
škole Přerov, U tenisu 4

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání a 
převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a 
subjektem Základní škola Přerov, U tenisu 4. 
Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem „Stavební 
úpravy ocelové rozběhové gymnastické dráhy a dodávka atypické pružné trampolínové dráhy (tumble 
truck) včetně všech montážních prací v objektu gymnastické haly ZŠ U tenisu“ v pořizovací ceně 
445.343,- Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.7.2013

812/18/7/2013 Vyjmutí části pozemku předaného k hospodaření Základní škole J. A. 
Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14 –
příspěvkové organizaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k protokolu o předání a 
převzetí nemovitého majetku k hospodaření uzavřenému dne 21. 02. 2013 mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 
14. 
Předmětem tohoto dodatku je vyjmutí části pozemku p.č. 199/3 v k. ú. Vinary ze správy jmenované 
příspěvkové organizace s účinností od 01. 08. 2013. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2013
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813/18/7/2013 RACEBUG s.r.o. - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo:

1. schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem RACEBUG s.r.o., IČ: 45146373, se sídlem  
Praha 10 - Uhříněves, Pstružná 821/2, na úhradu části nákladů spojených s organizací 
mezinárodního mistrovství České republiky v Drag Racingu motocyklů s doprovodným 
kulturním programem, konaného v termínu 28. - 30 června 2013 na letišti v Bochoři.

2. schválit následující úpravu rozpočtu: 

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 721,8 * - 10,0 2 711,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 6,0 * + 10,0 16,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: rok 2013

814/18/7/2013 DECARO RMG s.r.o. - záměr účelové dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč
subjektu DECARO RMG s.r.o., IČ: 61943762, se sídlem Hostivice, Husovo náměstí 1702,              
na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu Odznak Všestrannosti Olympijských 
Vítězů na základních školách v Přerově v roce 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: rok 2013

815/18/7/2013 KČT, odbor SK Přerov - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace  
mezi statutárním městem Přerov a subjektem KČT, odbor SK Přerov, IČ: 14616858, se 
sídlem Přerov, Petřivalského 584/1, na sportovní činnost klubu turistů v roce 2013.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 727,8 * - 6,0 2 721,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 6,0 6,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: rok 2013

816/18/7/2013 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE  - 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 a subjektem TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION 
LOVĚŠICE, IČ: 44889062, se sídlem Přerov III - Lověšice, na úhradu části nákladů 
spojených s obnovou funkčnosti topení a ohřevu vody v objektu šaten a sociálního zařízení      
v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. st. 345 v k.ú. Lověšice u Přerova v roce 
2013.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 585,8 * - 20,0 2 565,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 16,0 * + 20,0 36,0
* počáteční stavy navazují na jiné předlohy

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2013

817/18/8/2013 Sociální služby města Kroměříže - záměr na poskytnutí dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 12 000,-
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sociální 
služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430, se sídlem Riegrovo náměstí  159, 767 
24 Kroměříž, na provoz domova pro seniory pro uživatele Metoděje Kvasničku, dříve bytem Přerov, 
Šrobárova 1062/11 a Alici Petrovou, dříve bytem Přerov, Č. Drahlovského 2326/16.

818/18/8/2013 Pohotovostní lékárenská služba v Přerově o nedělích a svátcích -
finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem 
dotace a subjektem:

1. 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 5 000,- Kč,

2. LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV s.r.o., IČ 47674351, se sídlem Přerov, Komenského ul. 40, 
PSČ 750 00, jako příjemcem dotace, ve výši 2 000,- Kč,

3. LÉKÁRNA MD, spol. s r.o., IČ 60322853, se sídlem Přerov, Boh. Němce 371, PSČ 750 00, jako 
příjemcem dotace, ve výši 3 000,- Kč,

4. IVED - Media s.r.o., IČ 26876892, se sídlem Přerov I-Město, Jiráskova 157/20, PSČ 750 02, jako 
příjemcem dotace, ve výši 2 000,- Kč,
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5. 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 4 000,- Kč a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova č.p.2846,
č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši 3 000,- Kč,

6. PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 949/25, PSČ 
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 2 000,- Kč, 

7. Lékárna U Zlatého hada PharmDr. Jolana Široká, s.r.o.,  IČ 29457840, se sídlem Přerov, Přerov I-
Město, Čechova 760/41, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 3 000,- Kč,

8. Mgr. Vlasta Chytilová, IČ 48001163, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 322/29, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 1 000,- Kč,

9. VeraPharm s. r. o., IČ 28655028, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Kozlovská 2850/43, PSČ       
750 02, ve výši 2  000,- Kč. 

10. Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza, s.r.o., IČ 26843617, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-
Město, Kratochvílova 143/13, ve výši 3 000,- Kč.

na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v období leden 
až červen v roce 2013.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.7.2013

819/18/8/2013 Záměr statutárního města Přerova – využití budovy bývalého 
Chemoprojektu pro domov pro seniory

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr využití budovy - objektu administrativy 
č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov 
(Chemoprojekt) pro domov pro seniory a ukládá Radě města Přerova vyhlásit výběrové řízení na 
poskytovatele sociální služby domov pro seniory.

820/18/9/2013 Delegování zástupců do společnosti Regionální letiště Přerov. a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 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. Josefa Kulíška, v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Dušana Hluzína, 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 2. pololetí 2013, za účelem výkonu akcionářských práv 
statutárního města Přerova.

821/18/9/2013 Návrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I – Město, Přerov VI-
Újezdec, Přerov VII - Čekyně

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

a) ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5466/31 názvem Jarní
b) ulici v části Přerov VI – Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova, p. č. 260 názvem Úzká, 
c) ulici v části Přerov VII – Čekyně, katastrální území Čekyně, p. č. 475 názvem Nad Úvozem.
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822/18/9/2013 Prodloužení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole 
do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prodloužení termínu vrácení finančního 
příspěvku v projektu Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi, a to                 
do 31.12.2013.

823/18/9/2013 Bezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola 
Přerov, Kratochvílova 19, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 19, IČ: 
49558960.

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 2 důvodové zprávy z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I –Město, Želatovská 8, IČ: 49558862.

3. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov I –Město, Za mlýnem 1, IČ: 47858311.

4. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 4 důvodové zprávy z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Velká Dlážka 5, se sídlem Přerov I –Město, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354.

824/18/9/2013 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

Český svaz ochránců přírody ZO 74/03, Lipník nad Bečvou, se sídlem Svatopluka Čecha 713/32, 
751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 64601510, na aktivitu „Barevná publikace Příroda Pobečví“, ve výši 
45 000,- Kč,

Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, Žižkova 12, IČ: 
47184469, na aktivitu „Environmentální výchovné a vzdělávací aktivity v BIOS“, ve výši 21 900,- Kč,

Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Želatovská 8,                  
IČ: 49558862, na aktivitu „Zahrada všemi smysly“, ve výši 13 800,- Kč,

Základní škola, Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27, IČ: 5180091, 
na aktivitu „Mikrosvět živočichů a rostlin v městské zástavbě“, ve výši 22 000,- Kč,
Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 751 52 Přerov, Havlíčkova 2,               
IČ: 70259925, na aktivitu „Ekovýuka 4 – zdroje energie“, ve výši 9 000,- Kč,
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Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Za mlýnem 1,                
IČ: 47858311, na aktivitu „Parková úprava s informační vitrínou“, ve výši 16 000,- Kč,

Střední škola gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7, se sídlem 750 02 Přerov, Šířava 7,               
IČ: 60609460, na aktivitu „Má třídění odpadu smysl?“, ve výši 20 700,- Kč;

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

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7, 750 11 
Přerov,  IČ: 00097969, na aktivitu „VE MĚSTĚ TO ŽIJE! – výstava a doprovodný program“ ve výši 
30 000,- Kč,

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24,
se sídlem 750 11 Přerov, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu „Výukové programy a školní soutěž 
s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov“ ve výši 26 000,- Kč.

825/18/9/2013 Obecně závazná vyhláška č. …/2013, o zákazu provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 
…/2013 o zákazu provozování sázkových her,  loterií a jiných podobných her na celém území města v 
předloženém znění.

826/18/10/2013 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Ladislava Mlčáka

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova zabývat se 
koncepcí rozvoje města ve všech oblastech se zaměřením na nutné, potřebné priority a využití 
stávajícího fondu respektive majetku města Přerova.

827/18/10/2013 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami vznesenými na 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 9.9.2013

V Přerově dne 17. 6. 2013

      Ing. Jiří Lajtoch      Mgr. Josef Kulíšek
primátor města Přerova                            náměstek primátora města Přerova


