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USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. září 2013

828/19/1/2013 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města 
Přerova RNDr. Emila Krestýna, Ph.D, v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

829/19/1/2013 Zahájení, schválení programu 19. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje rozšířený program 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. září 
2013

2. schvaluje Ing. Michala Špalka a Mgr. Helenu Netopilovou za ověřovatele 19. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

830/19/2/2013 Informace - koncepce, které má v současné době zpracované statutární 
město Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o koncepcích, které má           
v současné době zpracované statutární město Přerov.

831/19/2/2013 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole stanovení výše poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů          
na rok 2013

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole čerpání dotace poskytnuté občanskému sdružení 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball Club na základě usnesení ZM č. 369/9/5/2011 bodu 
11 a následné změny tohoto usnesení, která byla přijata Zastupitelstvem města Přerova 
usnesením č. 411/10/8/2012.

832/19/2/2013 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 
rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních         
za I. pololetí 2013.
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833/19/2/2013 Informace o činnosti Rady města Přerova od 18. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

834/19/3/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  –  části pozemku  p.č. 3749/1,     
v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 3749/1, ost. 
plocha, o výměře cca 50 m2, v k.ú. Přerov.

835/19/3/2013 Záměr statutárního města Přerova  - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5353/2 v k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města  Přerova – úplatný 
převod pozemku p.č. 5353/2, zahrada, o výměře 907 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

836/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–  části  pozemku p. č. 507/1, p. č. 498, p. č. 497, p. č. 496, vše  v k. ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku Statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 501, zast. plocha, v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 5588-
28/2012 jako pozemek p.č. 501/2, ost. plocha, v k.ú. Přerov, o výměře 7 m2, z majetku B.K. –
id. podíl ¾  a Ing. M.K. – id. podíl ¼, za dohodnutou cenu 240,- Kč/m2, tj. celkem 1.680,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 498, ost. plocha, v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 5588-28/2012 
jako pozemek p.č. 498, ost. plocha, v k.ú. Přerov, o výměře 137 m2, do společného jmění 
manželů – B.K.  a Ing. M.K., za dohodnutou cenu 240,- Kč/m2, tj. celkem 32.880,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

3. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova do 
společného jmění manželů – B.K. a Ing. M.K.  - části pozemku p.č.496, zast. plocha, v k.ú. 
Přerov, označené geometrickým plánem č. 5588-28/2012 jako pozemek p.č. 496, ost. plocha, v 
k.ú. Přerov, o výměře 81 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 67.230,- Kč, tj. 830,- Kč/m2, části pozemku p.č. 497, zahrada, v k.ú. Přerov, 
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označené geometrickým plánem č. 5588-28/2012 jako pozemek p.č. 497, zahrada, v k.ú. 
Přerov, o výměře 9 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve 
výši 7.470,- Kč, tj. 830.- Kč/m2, části pozemku p.č. 507/1, ost. plocha v k.ú. Přerov, označené 
geometrickým plánem č. 5588-28/2012 jako pozemek p.č. 507/8, ost. plocha o výměře 17 m2, 
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 14.110,- Kč, tj. 
830,- Kč/m2 .Celková cena pozemků činí 88.810,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

837/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– části  pozemku p.č. 3646/1 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
Statutárního města Přerova, do vlastnictví J.O. - části pozemku  p.č. 3646/1, zahrada,  v k.ú. Přerov,  
geometrickým plánem č. 5748-53/2013  označené jako pozemek  p.č. 3646/6, zahrada, v k.ú. Přerov, o 
výměře 213 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 
154.250,- Kč, (pozemek 110.760,- Kč, stavby a trvalé porosty 43.490,- Kč). Náklady spojené s 
vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

838/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–  části pozemku p.č. 5535/1, v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
Statutárního města Přerova do vlastnictví Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 
Brno, IČ 70890013 - části pozemku  p.č. 5535/1, ost. plocha,  v k.ú. Přerov, geometrickým plánem č. 
5749-54/2013 označené jako pozemek p.č. 5535/7, ost. plocha, v k.ú. Přerov, o výměře 51 m2, za cenu 
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 40.800,- Kč, tj. 800,- Kč/m2. 
Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za 
vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

839/19/3/2013 Úplatný převod pozemků p.č. 185/9, p.č. 185/10, p.č. 192/2 a p.č. 192/4, 
vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví statutárního města 
Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 185/9 (ostatní 
plocha – jiná plocha) o výměře 248 m2,  p.č. 185/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 99 m2, p.č. 
192/2 (zahrada) o výměře 210 m2 a p.č. 192/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2, vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova, z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů MUDr. P.
a Mgr. E.Z., za celkovou kupní cenu 282.930,- Kč.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

840/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 302 v k.ú. Kozlovice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 
statutárního města  Přerova – části pozemku  p.č. 302, ost. plocha, označené dle geometrického plánu 
č. 541-176/2006 jako pozemek p.č. 302/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 v k.ú. Kozlovice         
u Přerova do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 40502, IČ 24729035,  za kupní cenu ve výši  4 250,- Kč, tj. 850,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

841/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 2645/61 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku  p.č.  2645/61, ost. 
plocha, o výměře 66 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Stavebního bytového družstva, 75011 Přerov 2, Kratochvílova 41,  IČ  00053236  za kupní cenu        
ve výši 72 600,- Kč, tj. 1 100,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

842/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1230, ost. plocha,  o výměře 562 m2, p.č. 1231, zast. plocha 
a nádvoří , o výměře 108 m2 a p.č. 1232, ost. plocha,  o výměře 173 m2, vše v k.ú. Henčlov                
do vlastnictví PRECHEZA a.s., se sídlem Nábř. Dr. E.Beneše, Přerov I-Město, 751 62 Přerov,            
IČ 26872307 za kupní cenu ve výši 130 000,- Kč, tj. 154,20 Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

843/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
– pozemků p.č. 908/79, p.č. 908/83, p.č. 908/84 vše v k.ú. Dluhonice        
a částí pozemků p.č.  1284, p.č. 1267, p.č. 1265 vše v k.ú. Henčlov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 908/79, ostatní 
plocha, o výměře 1 m2, p.č. 908/83, ostatní plocha, o výměře 134 m2 a p.č. 908/84, ostatní plocha,        
o výměře 2245 m2 vše v k.ú. Dluhonice a částí pozemku p.č. 1265, ostatní plocha, o výměře 14 m2        
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a 297 m2, části p.č. 1267, ostatní plocha, o výměře 188 m2 a části p.č. 1284, ostatní plocha, o výměře 
333 m2 vše v k.ú. Henčlov - dle geometrického plánu č. 351-81/2011 pozemky označené novými 
parcelními čísly 1265/4, o výměře 14 m2 a p.č. 1284/4 o výměře 818 m2 oba v k.ú. Henčlov -                
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., 
se sídlem Přerov, Šířava 21 za kupní cenu 578.160,- Kč, t.j. 180,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

844/19/3/2013 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 nepřijalo usnesení schválit 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 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 
56, za kupní cenu 8.500.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

845/19/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek č. 2506/1 a č. 
2506/5 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 a 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 schvaluje změnu usnesení č. 781/18/3/2013, bod 1., 
schváleného na 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 17.6.2013, kterým Zastupitelstvo města 
Přerova

"schválilo 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 byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy"

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytových jednotek č. 2506/1 a č. 
2506/5, kdy se původní znění přílohy:
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jednotka nájemce velikost 
podílu

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

cena
pozemku ve
výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

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

2506/1 2+1 V.E.
V.A.

621/13540 201.154 Kč
301.731 Kč

20.511 Kč 153.693 Kč 375.358 Kč
475.935 Kč

2506/5 2+1 S.V.
S.B.

664/13540 210.933 Kč
316.400 Kč

21.931 Kč 164.335 Kč 397.199 Kč
502.666 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/

2506/1 2+1 V.E. 621/13540 201.154 Kč
301.731 Kč

20.511 Kč 153.693 Kč 375.358 Kč
475.935 Kč

2506/5 2+1 S.B. 664/13540 210.933 Kč
316.400 Kč

21.931 Kč 164.335 Kč 397.199 Kč
502.666 Kč

V částech netýkajících se bytových jednotek č. 2506/1 a č. 2506/5 se výše uvedené usnesení včetně 
přílohy nemění.

846/19/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2540/8 v objektu k bydlení č.p. 
2539, č.p. 2540, č.p. 2541, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prodloužení termínu pro uzavření smlouvy        
o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2540/8 v objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov (Jižní 
čtvrť II/17, 18, 19), včetně spoluvlastnického podílu 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 spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 5738/5, zastavěná plocha a nádvoří       
o výměře 577 m² v k.ú. Přerov ve výši 721/16353 za celkovou nabídkovou cenu, platnou v době 
dvouměsíční nabídkové lhůty, ve výši 368.798,- Kč, z původního termínu do 13.7.2013 na nový 
termín do 16.9.2013.

847/19/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 
2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném 
na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje výjimku z postupu dle odst. 12.) článku II vnitřního předpisu Magistrátu města 
Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 
Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění, a to tak, že v případě prodeje 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 
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(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, budou smlouvy o převodu jednotek podány ke katastrálnímu úřadu k zahájení 
vkladového řízení hromadně, po podpisu smluv a zaplacení kupních cen šesti kupních smluv, 
což představuje zájem ve výši 40,0 % jednotek určených k prodeji.

2. schvaluje výjimku z postupu dle odst. 12.) článku II vnitřního předpisu Magistrátu města 
Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 
Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění, a to tak, že v případě prodeje 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, budou smlouvy o převodu jednotek podány ke katastrálnímu úřadu k zahájení 
vkladového řízení hromadně, po podpisu smluv a zaplacení kupních cen minimálně devíti 
kupních smluv, což představuje zájem ve výši 60,0 % jednotek určených k prodeji.

3. schvaluje výjimku z postupu dle odst. 10.) článku II vnitřního předpisu Magistrátu města 
Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 
Sb.,     ve znění pozdějších předpisů), v platném znění, a to tak, že v případě prodeje 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, se u smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek do vlastnictví nájemců prodlužuje 
termín splatnosti kupní ceny do 28.2.2014.

4. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2507/4     
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 spoluvlastnického podílu 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 ve výši 719/13540 a spoluvlastnického 
podílu na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov ve výši 
719/13540, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví manželů Š. a  J.S., uzavřené 
dne 20.8.2013, kterým se prodlužuje termín splatnosti kupní ceny do 28.2.2014.

5. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2507/3   
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 spoluvlastnického podílu 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 ve výši 616/13540 a spoluvlastnického 
podílu na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov ve výši 
616/13540, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví manželů L. a M.N., 
uzavřené dne 21.8.2013, kterým se prodlužuje termín splatnosti kupní ceny do 28.2.2014.

6. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2508/1   
v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
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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 spoluvlastnického podílu 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 ve výši 735/13540 a spoluvlastnického 
podílu na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov ve výši 
735/13540, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní N.M., uzavřené dne 
23.8.2013, kterým se prodlužuje termín splatnosti kupní ceny do 28.2.2014.

7. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2508/2   
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 spoluvlastnického podílu 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 ve výši 610/13540 a spoluvlastnického 
podílu na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov ve výši 
610/13540, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví manželů J. a P.M., uzavřené 
dne 30.8.2013, kterým se prodlužuje termín splatnosti kupní ceny do 28.2.2014.

848/19/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 2630/13 v objektu             
k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky       
č. 2630/13 (půdní vestavby) v objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 1, 3) včetně spoluvlastnického 
podílu ve výši 7518/177291 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov, za cenu 134.682,-
Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov ve výši 7518/177291 
za cenu 16.343,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 151.025,- Kč, dle vnitřního 
předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu (půdní 
vestavby, vybudované na náklady nájemce) stanovené znaleckým posudkem, vynásobené 
koeficientem zohledňující dobu užívání k celkové době nájmu, do vlastnictví stávajících nájemců, 
manželů M. a   P.K., přičemž převod bude realizován v termínu do 30.11.2013.

849/19/3/2013 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků  p.č. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, p.č. 4784/1, 
p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, 
p.č. 5022, p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2, p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, 
p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 
2883/116, p.č. 4967/1, p.č. 4988/6, p.č. 4988/7, p.č. 4988/8, p.č. 4988/9, 
p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 
4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, 
p.č. 2201/2,p.č. 2167/6, p.č. 1614, p.č. 4966, p.č. 4967/2, p.č. 4968, p.č. 
4990, p.č. 4167/8, p.č. 4960/7, p.č. 4960/8,  p.č. 5307/114, p.č. 71/2, p.č. 
4996/10, p.č.  4996/9, p.č. 4996/8, p.č. 4996/11, p.č. 5304, p.č. 5/1,  p.č. 
4387/1, p.č. 5073/5  a   p.č. 5073/6 vše v k.ú. Přerov,  dále pozemků p.č. 
98, p.č. 563, p.č. 101/3, p.č. 101/5, p.č. 101/7, p.č. 136/1, p.č. 312/1, p.č. 
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313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7, p.č. 313/8 , p.č. 448/1, p.č. 466/2, p.č. 468/2, 
p.č. 470/2, p.č. 504/1, p.č. 504/6, p.č. 518/1, p.č. 564/3, p.č. 599/1, p.č. 
884/1, 312/9, p.č. 312/12 , p.č. 313/1,  p.č. 313/3, p.č. 260,  p.č. 336 vše  v 
k.ú. Újezdec u Přerova,  p.č. 172/3 p.č. 208/5, p.č. 548/4 ,  p.č. 548/5,  v 
k.ú. Kozlovice u Přerova,  pozemků p.č. 5101/17, p.č. 5102/4, p.č. 
5102/7, p.č. 2604/1,   vše k.ú. Troubky nad Bečvou a   p.č. 1305/2  v k.ú. 
Henčlov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje:

1.  úplatný převod  pozemků  p.č. 2883/109,  ostatní plocha, silnice, o výměře 79 m2, p.č. 2883/110,  
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 69 m2, p.č. 4549,   ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
26 m2, p.č. 4784/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 681 m2,  p.č. 4943/2,  ostatní plocha,  silnice, o 
výměře 3208  m2, p.č. 4959/1,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 836  m2,  p.č. 4960/1,  
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4359  m2, p.č. 4962,  ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 487 m2, p.č 4971/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,  o výměře 7823 m2, p.č. 4988/1,  
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2543 m2, p.č. 5022,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 
1031 m2, p.č. 5025/3, ostatní plocha,  silnice, o výměře 2753 m2, p.č. 5081/1, ostatní plocha,  silnice,  
o výměře 937 m2, p.č. 5098/2, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 2589 m2, p.č. 5199/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3441 m2, p.č. 5307/275, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  o výměře 167 m2,  p.č. 5328/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 312 m2, 
p.č. 5385/1, zahrada,  o výměře 1517 m2, p.č. 6868/5,  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře  460 m2,

p.č. 2167/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 473 m2, p.č. 2883/115, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 348 m2, p.č. 2883/116,  ostatní plocha,  silnice, o výměře 669 m2, p.č. 
4967/1,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7823 m2, p.č. 4988/6, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 37 m2, p.č.4988/7,   ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 531 m2, p.č. 
4988/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 264 m2, p.č. 4988/9, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 401 m2, p.č. 4947/5, ostatní plocha,  silnice, o výměře 2931 m2, p.č. 4947/6, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 965 m2, p.č. 4947/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 123 m2, p.č. 4947/8, o výměře 18 m2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 123 m2,  p.č. 4947/9, 
ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m2, p.č. 4947/10,  ostatní plocha, zeleň,  o výměře 46 m2, p.č. 
4947/11,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 236 m2, p.č. 4947/12, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 34 m2, p.č. 4960/9,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 174 m2, p.č. 4960/10,  
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 787 m2,  p.č. 978/1,  ostatní plocha, manipulační plocha, 
o výměře 913 m2, p.č. 2201/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m2,    vše v k.ú. Přerov,   
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábř.  390/42, Praha 
2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova.

2. úplatný převod  pozemku p.č. 2167/6,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 675 m2, p.č. 
1614,  ostatní plocha , manipulační plocha, o výměře 293 m2,  p.č. 4966,  ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 3004 m2, p.č. 4967/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 279 m2, 
p.č. 4968,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  2334 m2, p.č. 4990, ostatní plocha, ostatní 
silnice,  o výměře 801 m2,  p.č. 4167/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3898 m2,  p.č. 
4960/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 454 m2, p.č. 4960/8, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 35 m2,  p.č. 5307/114, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3140 m2,

p.č. 71/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 681 m2,  p.č. 4996/10, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 787 m2,  p.č. 4996/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 187 m2, p.č. 
4996/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 174 m2, p.č. 4996/11, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 68 m2, p.č. 5304, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2  vše v 
k.ú. Přerov,  dále pozemků  p.č. 98,  zahrada, o výměře 551 m2, p.č. 563, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 1211 m2, p.č. 101/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 462 m2,  p.č. 
101/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  150 m2, p.č. 101/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 259 m2, p.č. 136/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 632 m2,  p.č. 
313/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1723 m2,  p.č. 313/5 ostatní plocha , ostatní 
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komunikace, o výměře 171 m2,  p.č. 313/7 ostatní plocha, ostatní komunikace , o výměře 125 m2, p.č. 
313/8, ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 30 m2, p.č. 448/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 2597 m2,  p.č. 466/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m2,  p.č. 468/2, 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m2, p.č. 470/2, ostatní plocha,  jiná plocha, o výměře 16 m2,  
p.č. 504/1,ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1316 m2,  p.č. 504/6, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 393 m2, p.č. 518/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1341 m2, p.č. 
564/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2605 m2, p.č. 599/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  o výměře  1582 m2, p.č. 884/1, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 3637 m2

vše v k.ú. Újezdec u Přerova, p.č. 4387/1 ostatní plocha  o výměře  1237 m2 v k.ú. Přerov,  dále 
pozemku p.č. 172/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 218 m2, p.č. 548/5, ostatní plocha, 
ostatní komunikace oba  v k.ú. Kozlovice u Přerova,   dále p.č. 5101/17, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 8 m2, p.č. 5102/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 79 m2,  p.č. 
5102/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  650 m2 vše k.ú. Troubky  nad Bečvou,  z 
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábř.  390/42, Praha 
2,  do vlastnictví statutárního města Přerova.

3. úplatný převod spoluvlastnického podílu (id. 1/2) pozemku p.č. 33/11, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 725 m2, a  p.č. 77/2, zahrada, o výměře 2169 m2, vše v k.ú. Předmostí, 
pozemku  p.č. 1305/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 871 m2 v k.ú. Henčlov, pozemku 
p.č. 312/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2307 m2  v k.ú. Újezdec   u Přerova, 
pozemku  p.č. 2604/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2265 m2  v  k.ú. Troubky nad 
Bečvou, spoluvlastnického podílu  (id. 2/3) pozemku   p.č. 5073/5 ostatní plocha ostatní komunikace, 
o výměře 148 m2, a spoluvlastnického  podílu  (id. 2/3 ) pozemku  p.č. 5073/6, ostatní plocha, ostatní 
komunikace , o výměře 32 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova.

4. úplatný převod pozemku p.č. 208/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 854 m2, p.č. 
548/4 ostatní plocha, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 174 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, 
pozemek p.č. 312/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1363 m2, p.č. 312/12 ostatní plocha, 
ostatní komunikace,  o výměře 56 m2 , p.č. 313/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1695 
m2,  p.č. 313/3, ostatní plocha  o výměře 1935 m2 , p.č. 260, ostatní plocha, o výměře 2016 m2, p.č. 
336, ostatní plocha, o výměře 888 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, pozemek p.č. 5/1 ostatní plocha,  o 
výměře 1216 m2,  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova.

850/19/3/2013 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města   Přerova –
pozemku p.č. 5307/28 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku  p.č. 5307/28, 
zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 113 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví  J.S.  do vlastnictví 
statutárního města Přerov za cenu  v čase a místě obvyklou  101 700,- Kč  ( tj. 900,-Kč/m2), za 
podmínky finančního krytí.

851/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 967/4 a p.č. 967/5 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní 
právo k pozemkům p.č. 967/4, ost. plocha o výměře 141 m2 a p.č. 967/5 ost. plocha o výměře 87 m2, 
oba v k.ú. Přerov.



11

852/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 
statutárního města  Přerova - pozemku  p.č.  1024, ost. plocha, o výměře 183 m2 v k.ú. Újezdec            
u Přerova  z vlastnictví Ing. J.L., a Ing. M.L., za kupní cenu ve výši    68 000,- Kč, tj. 371,60 Kč/m2 

a to za podmínky finančního krytí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

853/19/3/2013 Úplatný převod pozemku p.č. 631/405 v k.ú. Černovír z vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy 
České republiky, s.p. do vlastnictví statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 
631/405 (ostatní plocha – kulturní a osvětová plocha) o výměře 129 m2 v k.ú. Černovír z vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, 
se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou 
kupní cenu ve výši 25.500,- Kč, a to za podmínky finančního krytí.

854/19/3/2013 Změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města 
Přerova a vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova a společnosti IMIT s.r.o. 
tvořícím vybavení Městského domu v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní              
a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov, ze 
dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku 
č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku 
č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012 a dodatku 
č. 9 ze dne 28.12.2012,  kterým se v čl. 5.8. zřizovací listiny doplňuje doplňková činnost          
o provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí. Dodatkem č. 10 se dále 
upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládají nemovité 
věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  objekt k bydlení č.p. 148 (Městský dům, ul. 
Kratochvílova 1), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku p.č. 136 v k.ú. 
Přerov, včetně příslušenství a pozemek p.č. 136 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1464 
m2 v k.ú. Přerov, a to s účinností od 1.1.2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

2. schvaluje úplatný převod movitých věcí, které jsou uvedeny v důvodové zprávě, z vlastnictví 
společnosti IMIT s.r.o., IČ 62360540, se sídlem Komenského 4, Přerov, do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu, která je uvedena v důvodové zprávě, a to s účinností 
k 1.1.2014 a za podmínky finančního krytí.

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 31.1.2014

3. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí, které jsou uvedeny v důvodové zprávě,                 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní             
a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov. 
Bezúplatný převod bude realizován tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací 
smlouvě, přičemž darovací smlouva bude uzavřena s účinností od 2.1.2014 a za podmínky,    
že Zastupitelstvo města Přerova schválí uzavření dodatku č. 10 ke zřizovací listině  
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem 
nám. T.G.Masaryka 8, Přerov, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, 
dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, 
dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, 
dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012 a dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dle bodu 1. usnesení a 
současně za podmínky, že movité věci budou převedeny z vlastnictví společnosti IMIT s.r.o., 
IČ 62360540, se sídlem Komenského 4, Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova dle 
bodu 2. usnesení.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

4. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí, které jsou uvedeny v důvodové zprávě,                 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní             
a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov,        
s účinností od 2.1.2014 a za podmínky, že Zastupitelstvo města Přerova schválí uzavření 
dodatku č. 10 ke zřizovací listině  příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov, ze dne 2.11.2009, ve znění 
dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, 
dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, 
dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012 a dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, 
dle bodu 1. usnesení.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

855/19/3/2013 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 a 
pozemku p.č. 2130

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 793/18/3/2013 (bod č. 1) ze dne 17. 6. 2013.

2. 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 v k.ú. Přerov a dále příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5089/22267               
k pozemku p.č. 2130, zahrada o výměře 64 m2 v k.ú. Přerov 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.
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856/19/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej 7 bytových jednotek prodávaných formou výběrového řízení 
tzv. obálkové metody a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 86/22  v objektu k bydlení č.p. 
86, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č.st.  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.st. 737, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 243 m2 v k.ú. Předmostí ve výši 3182/139164 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 3182/139164  k  pozemku p.č.st. 737, zast. plocha a nádvoří 
o výměře 243 m2 v k.ú. Předmostí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění,            
do vlastnictví  (společné jmění manželů) pana ing. M.M.  a paní ing. M.M.,  za kupní cenu 
250 000,- Kč za podmínky uzavření smlouvy o postoupení pohledávky statutárního města 
Přerova za panem K.Č. ve výši 56 168,75 Kč, s příslušenstvím, za úplatu 66 666,- Kč.

2. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2178/18  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  zastavěném pozemku p.č. 
3672, zast. plocha a nádvoří, o výměře 567 m2  v k.ú. Přerov ve výši 7144/148496                    
a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 7144/148496  k  pozemku p.č. 3672, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 567 m2 v k.ú. Přerov a dále příslušného spoluvlastnického podílu 
ve výši 7144/148496 k pozemku p.č. 3673, ostatní plocha -zeleň, o výměře 138 m2 v k.ú. 
Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví (společné jmění 
manželů) paní a pana I.  a   P.V.B.,  za kupní cenu 400 000,- Kč.

3. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2178/14  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  zastavěném pozemku p.č. 
3672, zast. plocha a nádvoří, o výměře 567 m2  v k.ú. Přerov ve výši 6818/148496                    
a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 6818/148496  k  pozemku p.č. 3672, zast. 
plocha a nádvoří o výměře 567 m2 v k.ú. Přerov a dále příslušného spoluvlastnického podílu 
ve výši 6818/148496 k pozemku p.č. 3673, ostatní plocha-zeleň o výměře 138 m2 v k.ú. 
Přerov, ve smyslu zákona  č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví (společné jmění 
manželů) paní a pana I.  a   P.V.B.,  za kupní cenu 650 000,- Kč.

4. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2178/20  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  zastavěném pozemku p.č. 
3672, zast. plocha a nádvoří, o výměře 567 m2 v k.ú. Přerov ve výši 6635/148496 a 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 6635/148496  k  pozemku p.č. 3672, zast. plocha 
o výměře 567 m2 v k.ú. Přerov a dále příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
6635/148496 k pozemku p.č. 3673, ostatní plocha-zeleň o výměře 138 m2 v k.ú. Přerov, ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví (společné jmění manželů)  paní 
a pana I.  a   P.V.B.,,  za kupní cenu 400 000,- Kč.

5. schvaluje úplatný převod – doprodej volné 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 
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bydlení č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I – Město, na  zastavěném pozemku p.č. 
3671, zast. plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 , v k.ú. Přerov ve výši 5356/81003                     
a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5356/81003  k  pozemku p.č. 3671, zast. 
plocha a nádvoří o výměře 417 m2 v k.ú. Přerov a dále příslušného spoluvlastnického podílu 
ve výši 5356/81003 k pozemku p.č. 3670, zahrada o výměře 429 m2  v k.ú. Přerov , ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví (společné jmění manželů)  paní a pana 
I.  a   P.V.B.,,  za kupní cenu 520 000,- Kč.

6. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 49/12  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  zastavěném pozemku p.č. 3461, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 389 m2  v k.ú. Přerov ve výši 4645/77136 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 4645/77136  k  pozemku p.č. 3461, zast. plocha a nádvoří        
o výměře 389 m2 v k.ú Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění,                  
do vlastnictví paní M.J.,  za kupní cenu 450 000,- Kč.

7. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2533/6  v objektu k bydlení č.p. 
2530, č.p. 2531, č.p. 2532 a 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 a č.p.  2533, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na  zastavěném pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří,        
o výměře 587 m2  v k.ú. Přerov ve výši 5524/132855 a příslušného spoluvlastnického podílu 
ve výši 5524/132855  k  pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří o výměře 587 m2 v k.ú. 
Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví (společné jmění 
manželů) pana a paní I.K.  a J.K.,  za kupní cenu 555 000,- Kč.

8. schvaluje uzavření  smlouvy o postoupení pohledávky statutárního města Přerova za panem 
K.Č. ve výši 56 168,75 Kč, s příslušenstvím, za úplatu 66 666,- Kč.

857/19/4/2013 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o hospodaření společnosti Regionální letiště Přerov a. s., za rok 
2012.

2. ukládá zástupcům města Přerova v představenstvu společnosti Regionální  letiště Přerov, a.s. 
usilovat o snížení provozních nákladů  a stanovení nové strategie Regionálního letiště Přerov, 
a.s.

858/19/4/2013 Rozdělení finančních prostředků FMB - II. výběrové řízení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druhy půjček Částka Kč
Doba splácení

Zajištění
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1. D. a  J.Š. 8-rekonst.WC, koupelny 80 000,00
6 let

Ručitel:
L.K.

2. P. a  J.O. 2-výměna plynového kotle
3-výměna dveří
4-výměna podlah

100 000,00
6 let

Ručitel:
A.O.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2013

2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1.

859/19/4/2013 Rozpočtová opatření č. 11 a č. 12

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

860/19/4/2013 Žádost o poskytnutí finančních prostředků na účast na Mistrovství 
světa v mažoretkovém sportu

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 Střediskem volného času ATLAS a BIOS, Přerov, IČ: 
47184469, se sídlem Žižkova 12, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s 
účastí přerovských mažoretek na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 565,8 * - 20,0 2 545,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 91,0 + 20,0 111,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

861/19/4/2013 Žádost o finanční příspěvek na akci Dožínky 2013

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Jaroslavem Urbancem, IČ: 86941330, se sídlem Zábeštní 
Lhota 49, 751 27 Zábeštní Lhota, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací akce 
Dožínky 2013,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
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PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 545,8 * - 70,0 2 475,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 111,0 * + 70,0 181,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

862/19/4/2013 Žádost o přidělení finančních prostředků na preventivní předměty 
Policie ČR Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, IČ 
72051795, se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s pořízením preventivních předmětů a materiálů pro využití preventivních akcí 
pořádaných územním odborem Přerov,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 475,8 * - 15,0 2 460,8

5399 110 Ostatní záležitosti bezpečnosti,
veřejného pořádku

0,0 + 15,0 15,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

863/19/4/2013 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a P.P., jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za P.P. na 
nájemném z bytu, zálohách na plnění spojených s užíváním bytu a dopočítaného poplatku z prodlení k 
datu 09.09.2013 v celkové částce 14 871,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 50 
měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich 
důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud 
některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

864/19/4/2013 Předfinancování projektu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr spolufinancovat  z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2014 do výše  
90 000 Kč realizaci projektu Dostavníčko s divadlem, zpracovaného subjektem  DIVADLO 
DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 235/39, 750 02 Přerov III - Lověšice, IČ: 



17

49558048, a to formou dotace,  která bude vyčleněna v rámci finančních prostředků 
vymezených na přímé podpory v oblasti kultury pro rok 2014,  pod podmínkou, že jmenovaný 
subjekt získá finanční podporu z Fondu mikroprojektů v regionu Praděd,

2. schvaluje záměr poskytnout z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2014 subjektu 
DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 235/39, 750 02 Přerov III -
Lověšice, IČ: 49558048 bezúročnou půjčku do výše 510 000 Kč s termínem splatnosti           
do 31.12.2014 na financování realizace projektu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení, pod 
podmínkou, že jmenovaný subjekt získá finanční podporu z  Fondu mikroprojektů v regionu 
Praděd.

865/19/6/2013 Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování 
přeložky "silnice I/55 Přerov-průtah centrem, 1. etapa"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře 
při vybudování přeložky "silnice I/55 Přerov-průtah centrem, 1. etapa".

866/19/6/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1 bere na vědomí vyhodnocení vyjádření a požadavků uplatněných při projednání Zprávy           
o uplatňování Územního plánu města Přerova v souladu s § 55 odst. 1 z.č. 183/2006 Sb.,          
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

2 schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu města Přerova v souladu s § 55 odst. 1       
z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

867/19/7/2013 PŘEROV MAMMOTHS - záměr účelové dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schválit záměr poskytnutí dotace        
ve výši 25 000,- Kč subjektu PŘEROV MAMMOTHS, IČ: 01207687, se sídlem Přerov, Na odpoledni 
156/7, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací 20. finále nejvyšší České a Slovenské ligy 
amerického fotbalu pod názvem TAG Heuer Czech Bowl XX, konaného v Přerově dne 30. 06. 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 2. pololetí 2013

868/19/7/2013 ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 
70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28, na náklady spojené s účastí jezdců klubu Adama a 
Pavla Procházkových na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa 2013 v biketrialu, konaná v 
období od 14. do 28. července 2013 ve Španělsku a České republice.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 580,8 - 15,0 2 565,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 26,0 + 15,0 41,0

869/19/7/2013 DECARO RMG s.r.o. - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem 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: 31.10.2013

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 460,8 * - 50,0 2 410,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 41,0 * + 50,0 91,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

870/19/7/2013 DECARO RMG s.r.o. - účelová dotace pro A. Krejčíře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem DECARO RMG s.r.o., IČ: 61943762, se sídlem 
Hostivice, Husovo náměstí 1702, na úhradu části nákladů spojených s účastí žáka Základní 
školy Přerov, Za mlýnem 1, Adama Krejčíře, na Republikovém finále Odznaku Všestrannosti 
Olympijských Vítězů, konaném ve dnech 6. a 7. září 2013 v Praze na Strahově.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

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

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 410,8 * - 3,0 2 407,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 91,0 * + 3,0 94,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

871/19/7/2013 Jakub Vrábel - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a panem Jakubem Vrábelem, na úhradu části nákladů 
spojených s účastí výše jmenovaného na Mistrovství světa v kulturistice v Marakeši v Maroku, 
konaného počátkem listopadu roku 2013.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 407,8 * - 10,0 2 397,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 94,0 * + 10,0 104,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

872/19/8/2013 Uzavření darovacích smluv - Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje, Oblastní charita Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a 
subjektem Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Olomouc, 
Schweitzerova 524/91, územní odbor Přerov, Šířava 25, Přerov, jako obdarovaným. 
Předmětem daru je evakuační vozík EVAC CHAIR 700.

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a 
subjektem Oblastní charita Přerov, IČ 45180270, se sídlem Přerov, 9. května 1925/82, jako 
obdarovaným. Předmětem daru je keramická pec TE 150MCC.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013
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873/19/8/2013 Mimořádná účelová dotace - o. s. Anděl

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace          
ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a subjektem "Anděl", IČ 66934702, se sídlem Kelč - penzion 290, 756 43 
Kelč,  na charitativní akci s názvem ParaAkademie 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2013

874/19/8/2013 Záměr statutárního města Přerova - poskytnutí mimořádné účelové 
dotace - Sdružení Most k životu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení ve věci záměru poskytnutí dotace      
ve výši 100 000,- Kč subjektu Sdružení Most k životu, IČ 67338763, se sídlem Přerov, Bohuslava 
Němce 4, na poskytování sociální služby Sociálně terapeutická dílna a podporování zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech.

875/19/8/2013 ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením 
přerovského regionu - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem ALFA 
HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, IČ 26602156, 
se sídlem nám. Svobody 1963/4, Přerov I - Město, 750 02 Přerov,  jako příjemcem dotace,    
na organizaci charitativní akce Alfaolympiáda, která se konala dne 18.7.2013 v prostorách 
náměstí Svobody v Přerově.

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet       po 
úpravě

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva 

352,0 - 10,0 342,0

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

10,0 + 10,0 20,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 26 797,1 + 10,0 26 807,1
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

876/19/9/2013 Jižní předpolí Tyršův mostu - I. etapa - parkoviště

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. nesouhlasí s realizací parkoviště v upravené variantě č. 5 na p.č. 237 v k.ú. Přerov a ukládá 
odboru správy majetku a komunálních služeb dokončit dlažbu plochy vymezené obrubníky       
a hranicí vytýčenou archeology.

2. ukládá odboru ekonomiky zajistit finanční prostředky na realizaci návrhů, příslušné 
dokumentace a  prezentaci archeologických nálezů na p.č. 237, 238, 4954 a 4953 v k.ú. Přerov 
ve výši 2 000 tis. Kč

3. ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit vypracování grafických návrhů           
a příslušné projektové dokumentace k realizaci prezentace archeologických nálezů na p.č. 237, 
238, 4954 a 4953  v k.ú. Přerov

877/19/9/2013 Obecně závazná vyhláška č. .../2013 o podmínce pro řidiče taxislužby    
k zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního města 
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2013        
o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního města 
Přerova.

878/19/9/2013 Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území
města Přerova a na podporu aktivit v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova s Ing. V.L., a to na obnovu objektu Horní náměstí 29, Přerov, 
parcela č. 247, k.ú. Přerov, spočívající ve výměně výplní 26 ks oken, výměně vstupních dveří, 
garážových vrat a klempířských prvků (26 ks vnějších parapetních plechů) na uličním a 
dvorním průčelí stavby, ve výši 70 000,--Kč;

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

Rozpočet 
po úpravě

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 150,0 - 54,4 95,6

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 150,0 + 54,4 204,4
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3. 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:

Muzeum Komenského v Přerově, p. o., 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 Bartošova 24, 750 11 Přerov, IČ: 61985996, na aktivitu „Výukové programy a školní soutěž 
s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov“ ve výši 26 000,- Kč.

879/19/9/2013 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci při 
přípravě a realizaci stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci 
projektu "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače       
s napojením Dluhonic a Kozlovic"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při přípravě         
a realizaci stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba levobřežního 
a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic" mezi společností Vodovody a kanalizace 
Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 483/21, Přerov I-Město, a statutárním městem Přerovem, 
ve znění, které je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2013

880/19/9/2013 Informace z pracovní skupiny k zajištění úkolů vyplývajících                
z usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 
16.4.2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace z pracovní skupiny k zajištění 
úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 16.4.2012       
(tj. pracovní skupiny pro přípravu místního referenda k otázce týkající se výstavby zařízení                
na energetické využívání odpadů), které jsou uvedeny v důvodové zprávě.

881/19/9/2013 Cena města Přerova 2013

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

882/19/10/2013 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, respektive potřebné priority            
a využití stávajícího fondu majetku města.
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883/19/10/2013 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy        
a připomínkami vznesenými na 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 21.10.2013

V Přerově dne 9. září 2013

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                  Ing. Michal Špalek
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova


