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USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 21. října 2013

884/20/1/2013 Zahájení, schválení programu 20. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program  20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 21. října 2013,

2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou a paní Ludmilu Tomaníkovou za ověřovatelky 
20. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

885/20/2/2013 Návrh člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. V. Puchalského

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo zrušit usnesení č 2816/76/6/2013 v plném 
rozsahu jako nesprávné, nehospodárné a nesledující veřejný zájem, ale pouze soukromý zájem 
bankrotáře pod insolvenčním režimem.

886/20/2/2013 Informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

887/20/2/2013 Zpráva z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zápis o provedené kontrole čerpání 
dotace poskytnuté Náboženské obci Církve československé husitské v Přerově na základě usnesení 
ZM č. 577/13/4/2012 bodu 66.

888/20/2/2013 Vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací 

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

889/20/3/2013 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  
části pozemku  p.č. 453/1 v k.ú. Předmostí  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 453/1, orná 
půda, v k.ú. Předmostí, dle geometrického plánu č. 1099-38/2013 označené jako díl "b" o výměře      
85 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana V.M. za kupní cenu ve výši 38.000,-
Kč, t.j. 447,- Kč/m2- cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013
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890/20/3/2013 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 205/2 v k.ú. Vinary u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 205/2, orná 
půda, v k.ú. Vinary u Přerova, dle geometrického plánu č. 405-39/2013 pozemek označený novým p.č. 
205/25 o výměře 41 m2 v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do společného 
jmění manželů J.a J.M. za kupní cenu 10.000,- Kč, t.j. 243,90 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

891/20/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 
2507, č.p. 2507, 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 schvaluje úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu   
k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v 
k.ú. Přerov (nám. Františka Rasche 3) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. 
Přerov a pozemku p.č. 1160 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.

892/20/3/2013 Převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku  p.č. 5734/1 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova - části pozemku  p.č. 5734/1,  dle geometrického plánu  č. 5784-101/2013 
označenou jako  díl „a“, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  58 m2  v  k.ú. Přerov,  do vlastnictví 
S.M.  za cenu v čase a místě obvyklou  56 820,-Kč,  tj. 979,65 Kč/m2.

893/20/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 1220/2 a p.č. 1234 v k.ú. Čekyně a pozemku 
p.č. 1690/8 v k.ú. Žeravice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 1220/2, ostatní 
plocha-skládka, o výměře 91 m2 a p.č. 1234, ostatní plocha-skládka, o výměře 3.173 m2 v k.ú. Čekyně 
a p.č. 1690/8, ostatní plocha-ostatní komunikace, o výměře 5 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví České
republiky, právo hospodařit s nemovitostmi přísluší Lesům České republiky, s.p. se sídlem Hradec 
Králové, Přemyslova 1106, IČ 42196451 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 
975.000,-- Kč,  a to za podmínky finančního krytí.
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894/20/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  - pozemků p.č. 622/24 a p.č. 622/11, oba v k.ú. Kozlovice         
u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 622/24, trvalý travní porost, o výměře 1831 m2 a p.č. 
621/11, vodní plocha, o výměře 13 m2, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví Ing. F.K. a J. K. za 
kupní cenu ve výši - dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá 61 740,- Kč, tj. 33,50 Kč/m2

a to za podmínky finančního krytí.

895/20/3/2013 Převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova 
pozemku p.č. 5466/291, p.č. 5466/290,  p.č. 5466/292, p.č. 5466/293, 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, p.č. 
5466/291, p.č. 5466/290,  p.č. 5466/292, p.č. 5466/293  vše   v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění usnesení   přijaté  na 18. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova dne 17.6.2013, č. 789/18/3/2012 a to tak, že nově  zní:

1.Zastupitelstvo města Přerova schvaluje  bezúplatný převod  pozemku p.č. 5466/291, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 339 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví Ing. P.a Z.T., pozemku p.č. 
5466/290, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m2  v k.ú. Přerov  z vlastnictví M.F., 
pozemku  p.č. 5466/292, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 70 m2 v k.ú. Přerov, z 
vlastnictví M.a A.F.,  pozemku p.č 5466/293, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 133 m2  v 
k.ú. Přerov z vlastnictví P.S.,  do vlastnictví   statutárního města Přerova.

2. Zastupitelstvo 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,  p.č. 5466/291, p.č. 
5466/290,  p.č. 5466/292, p.č. 5466/293 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., M.F., P.S., do vlastnictví statutárního města 
Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

896/20/3/2013 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova –
pozemků p.č. 7223, p.č. 7219, p.č. 7196 , p.č. 7257, p.č. 7204, p.č. 7272 
vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 7223, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 7738 m2, p.č. 7219, ostatní plocha,  ostatní komunikace,  o výměře 3855 m2, p.č. 
7196,  ostatní plocha, ostatní komunikace,  o výměře 1257 m2, p.č. 7257,  ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře  206 m2, p.č. 7204, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
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1305 m2, p.č. 7272, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2847 m2 vše v k.ú. Přerov     
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

2. neschvaluje úplatný převod pozemků p.č. 7223, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
7738 m2,  p.č. 7219, ostatní plocha,  ostatní komunikace,  o výměře 3855 m2, p.č. 7196 ,  
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1257 m2, p.č. 7257,  ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře  206 m2, p.č. 7204, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1305 
m2, p.č. 7272, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2847 m2    z vlastnictví České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova

3. rozhodlo , že statutární město Přerov nevyužije  předkupní  právo  k pozemku p.č. 7219,  a   
p.č. 7257,  vše  v k.ú. Přerov.

897/20/3/2013 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova –
části   pozemku p.č. 132, ost. pl.,   v k.ú. Žeravice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný převod  části pozemku p.č.132, ostatní  plocha,  dle geometrického plánu. 
č. 452-91/2010 označenou jako  pozemek p.č. 132/1, o výměře  529 m2  v  k.ú. Žeravice,  z 
vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. schvaluje bezúplatný převod  části pozemku p.č.132, ostatní  plocha,  dle geometrického 
plánu. č. 452-91/2010 označenou jako  pozemek p.č. 132/1, o výměře  529 m2  v  k.ú. 
Žeravice,  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města 
Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

3. rozhodlo , že  statutární město Přerov nevyužije  předkupního práva  k pozemku p.č. 132, 
ostatní plocha, zeleň,  a k pozemku p.č. 131, zastavěná plocha a nádvoří  vše  v k.ú. Žeravice.

898/20/3/2013 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemků  p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 
5307/228, p.č. 5307/229, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod pozemků  p.č. 5307/108, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 
4078 m2, p.č. 5307/109, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 49 m2, p.č. 5307/110, 
zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 179 m2, p.č. 5307/220, zastavěná plocha a nádvoří,  o 
výměře 21 m2, p.č. 5307/228, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 23 m2, p.č. 5307/229, 
zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 53 m2, p.č. 5307/234, zastavěná plocha a nádvoří,  o 
výměře 84 m2, p.č. 5307/235, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 84 m2,  vše v k.ú. Přerov 
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
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Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova za 
následujících podmínek:

1. Nabyvatel se zaváže  o uvedené pozemky  řádně pečovat, užívat je  pouze k účelům  provozu 
zimního stadionu a související sportovní činnosti  v souladu s veřejným zájmem a současně prohlásí, 
že předmětné nemovitosti  nepřevede  třetí osobě  vše po dobu  20 let od účinků vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že nabyvatel  poruší kteroukoliv z těchto povinností, dohodnou se smluvní strany  na 
smluvní pokutě  ve výši  ceny, kterou nemovitosti budou mít ke dni účinků vkladu vlastnického práva  
do katastru nemovitostí  dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel  ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení pokuty  převodcem písemně 
vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně jinými 
účelně vynaloženými náklady uhradí  nabyvatel i tyto náklady.
5. Převodce bude  oprávněn kdykoliv  během  stanovené lhůty kontrolovat  všechny omezující 
podmínky  ze strany nabyvatele a nabyvatel je povinen k tomuto je převodci poskytnout.
6. Nabyvatel bude povinen vždy k 31.12.  příslušného roku  během celé  stanovené lhůty  ( tj. 20 let) 
předat převodci písemnou zprávu  o zachování rozvoje aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k čemuž 
se nabyvatel  zavazuje. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 115 
000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

2. neschvaluje úplatný převod  pozemků  p.č. 5307/108, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 
4078 m2, p.č. 5307/109, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 49 m2, p.č. 5307/110, 
zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 179 m2, p.č. 5307/220, zastavěná plocha  a nádvoří,  o 
výměře 21 m2, p.č. 5307/228, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 23 m2, p.č. 5307/229, 
zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 53 m2, p.č. 5307/234, zastavěná plocha  a nádvoří,  o 
výměře 84 m2, p.č. 5307/235, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 84 m2,  vše v k.ú. Přerov 
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

899/20/3/2013 Bezplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - částí pozemků p.č. 877/10 a p.č. 877/48 oba v k.ú. Radslavice 
u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 877/10, 
ostatní plocha, o výměře cca 50 m2 a části pozemku p.č. 877/48, ostatní plocha, o výměře cca 80 m2

oba v k.ú. Radslavice u Přerova z majetku obce Radslavice, se sídlem Radslavice, Na Návsi 103 do 
majetku statutárního města Přerova.

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi obcí Radslavice (jako 
budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva 
bude uzavřena po dokončení stavby "Řešení převedení cyklistů pod mostem ev.č. 43415-1" do 60-ti 
dnů ode dne, kdy budoucí obdarovaný předloží budoucímu dárci geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterými budou zaměřeny převáděné pozemky dotčené stavbou.
       Budoucí obdarovaný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní 
poplatek za vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013
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900/20/3/2013 Převod id. 1/8 pozemků p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7 v k.ú. 
Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje účast statutárního města Přerova na veřejné dražbě, která byla nařízena usnesením –
dražební vyhláškou vydanou Exekutorským úřadem Olomouc – soudním exekutorem Mgr. 
Janem Svobodou dne 4.9.2013 pod č.j. 164 EX 1429/13-93, jejímž předmětem bude dražba 
spoluvlastnického podílu  id. 1/8 na pozemcích p.č. 6724/4 (ostatní plocha – sportoviště a 
rekreační plocha) o výměře 3337 m2, p.č. 6724/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2

a p.č. 6724/7 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 611 m2, vše v k.ú. Přerov.

2. schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/8 na pozemcích p.č. 6724/4 (ostatní plocha –
sportoviště a rekreační plocha) o výměře 3337 m2, p.č. 6724/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o 
výměře 14 m2 a p.č. 6724/7 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 611 m2, vše v k.ú. Přerov, 
statutárním městem Přerov příklepem ve veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení s tím, že 
maximální výše podání, která může být statutárním městem Přerov ve veřejné dražbě učiněna, 
se stanoví na 140.000,- Kč, za podmínky finančního krytí.

3. schvaluje pověření Mgr. Zdeňka Vojtáška, vedoucího odboru správy majetku a komunálních 
služeb MMPr, zastupováním statutárního města Přerova při veřejné dražbě dle bodu 1. 
usnesení a ke všem činnostem s tím spojeným.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

901/20/3/2013 Úplatný převod pozemků p.č. 228/10, p.č. 228/11 a částí pozemku p.č. 
228/21 v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví České republiky a 
příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví 
statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 646/15/4/2012 z 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
10.12.2012, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 228/10 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 47 m2 a p.č. 228/11 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 25 m2, oba v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví České republiky a 
příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 
546/56, Nusle, Praha 4, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 
37.080,- Kč.

2. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 228/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 47 m2, p.č. 228/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 25 m2 a částí 
pozemku p.č. 228/21 (ostatní plocha – dráha) označených v geometrickém plánu č. 388-
122/2013 ze dne 9.8.2013 jako pozemky p.č. 228/13 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 
121 m2 a p.č. 228/14 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 52 m2, vše v k.ú. Lověšice u 
Přerova, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013
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902/20/3/2013 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 4519/2, ost. plocha, o 
výměře  336 m2, označené dle geometrického plánu č.  5759-86/2013 jako pozemek p.č. 4519/11, ost. 
plocha, o výměře 251 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerova za  část pozemku p.č. 4519/4, 
označené dle geometrického plán č. 5759-86/2013 jako pozemek p.č. 4519/12, orná půda, o výměře 8 
m2, vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Věry Pospíšilové, bytem Přerov I-Město, Malá dlážka 
2880/10, IČ 73774855.
Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí a to ve výši  89 630,-
Kč ve prospěch statutárního města Přerova.

903/20/3/2013 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  
spoluvlastnického podílu ve výši 69205/203682 na pozemcích p.č. 
3067/3, p.č. 3067/4 a p.č. 3067/5 v k.ú. Přerov, obec Přerov za část 
pozemku p.č. 3114/2, označenou dle geometrického plánu č. 5788-
125/2013 jako pozemek p.č. 3114/6  v k.ú. Přerov, obec Přerov ve 
vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, IČ 00053236, se 
sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov I - Město, Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu spoluvlastnického podílu ve výši 
69205/203682 na pozemcích p.č. 3067/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 215 m2, p.č. 3067/4 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 226 m2 a p.č. 3067/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
211 m2 v k.ú. Přerov, obec Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova -   za  část pozemku p.č. 
3114/2, označenou dle geometrického plánu č. 5788-125/2013 jako p.č. 3114/6 (ostatní plocha -
ostatní komunikace) o výměře 59 m2 v k.ú. Přerov, obec Přerov ve vlastnictví Stavebního bytového 
družstva Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov I - Město, Přerov. Směna bude 
realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve výši 81.265,--Kč ve prospěch 
statutárního města Přerova. Smluvní strany uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického 
plánu, znalecký posudek a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí napolovic.

904/20/3/2013 Nepeněžitý vklad nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
pozemků p.č. 1537/1 (orná půda) o výměře 2216 m2, p.č. 1537/2 (ostatní plocha - skládka) o 
výměře 17 m2, p.č. 1537/3 (ostatní plocha - skládka) o výměře 102 m2 a p.č. 1537/4 (orná 
půda) o výměře 212 m2, části pozemku p.č. 1538/1 označené v geometrickém plánu č. 491-
41/2013 ze dne 15.5.2013 jako pozemek p.č. 1538/19 (orná půda) o výměře 15223 m2, 
pozemků p.č. 1538/2 (ostatní plocha - skládka) o výměře 11797 m2, p.č. 1538/4 (orná půda) o 
výměře 6020 m2, p.č. 1538/5 (ostatní plocha - skládka) o výměře 379 m2 a p.č. 1538/6 (orná 
půda) o výměře 1011 m2, části pozemku p.č. 1538/7 označené v geometrickém plánu č. 491-
41/2013 ze dne 15.5.2013 jako pozemek p.č. 1538/21 (ostatní plocha - skládka) o výměře 
1597 m2, pozemku p.č. 1538/8 (orná půda) o výměře 1850 m2, vše v k.ú. Žeravice, včetně 
jejich součástí a příslušenství na nich se nacházejících, částí pozemku p.č. 1222/9 označených 
v geometrickém plánu č. 361-41/2013 ze dne 15.5.2013 jako pozemky p.č. 1222/13 (orná 
půda) o výměře 8340 m2, p.č. 1222/14 (orná půda) o výměře 1715 m2 a p.č. 1222/15 (orná 
půda) o výměře 772 m2, části pozemku p.č. 1222/11 označené v geometrickém plánu č. 361-
41/2013 ze dne 15.5.2013 jako pozemek p.č. 1222/16 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 
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3755 m2 a části pozemku p.č. 1222/12 označené v geometrickém plánu č. 361-41/2013 ze dne 
15.5.2013 jako pozemek p.č. 1222/19 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 7 m2, vše v k.ú. 
Čekyně, včetně jejich součástí a příslušenství na nich se nacházejících, do základního kapitálu 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, 
Přerov, s tím, že na základě znaleckého posudku č. 2782-48/13 vyhotoveného znalcem Ing. 
Petrem Foltýnkem dne 4.8.2013 se nemovité věci započítají na vklad částkou 19.254.000,- Kč.

2. schvaluje nepeněžitý vklad movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
projektové dokumentace na akci „Rozšíření skládky TKO Přerov – Žeravice II, 2. etapa“ 
skládající se z projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou zpracovala v měsíci 
srpnu 2010 společnost EkoINPROS, spol. s r.o., IČ 00547522, se sídlem Svitavská 576/46, 
Brno, projektové dokumentace pro stavební povolení,  kterou zpracoval v měsíci říjnu 2012
Ing. Cyril Mikyška – ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, IČ 45840971, s místem 
podnikání Braunerova 1681, Roztoky, a projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně 
položkového rozpočtu, kterou zpracoval v měsíci dubnu 2013 Ing. Cyril Mikyška – ATELIER 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, IČ 45840971, s místem podnikání Braunerova 1681, Roztoky do 
základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1147/55/13 
vyhotoveného  znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem dne 22.8.2013 se movité věci započítají 
na vklad částkou 1.070.000,- Kč.

3. schvaluje převzetí závazku statutárního města Přerova ke zvýšení vkladu statutárního města 
Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 
27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, o částku    20.324.000,- Kč nepeněžitým 
vkladem nemovitých věcí uvedených v bodě 1. tohoto usnesení a movitých věcí uvedených v 
bodě 2. tohoto usnesení s tím, že na základě znaleckého posudku č. 2782-48/13  vyhotoveného 
znalcem Ing. Petrem Foltýnkem dne 4.8.2013 se nemovité věci započítají na vklad společníka 
částkou 19.254.000,- Kč a na základě znaleckého posudku č. 1147/55/133/6/11 vyhotoveného  
znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem dne 22.8.2013 se movité věci započítají na vklad 
společníka částkou 1.070.000,- Kč, a to za podmínky, že Rada města Přerova rozhodne v 
působnosti valné hromady společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, 
se sídlem  Na hrázi 3165/17, Přerov, o zvýšení základního kapitálu této společnosti o částku 
20.324.000,- Kč nepeněžitým vkladem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova s tím, že na základě znaleckého posudku č. 2782-48/13 vyhotoveného znalcem 
Ing. Petrem Foltýnkem dne 4.8.2013 se nemovité věci započítají na vklad společníka částkou 
19.254.000,- Kč a na základě znaleckého posudku č. 1147/55/133/6/11 vyhotoveného znalcem 
Ing. Vratislavem Dočkalíkem dne 22.8.2013 se movité věci započítají na vklad společníka 
částkou 1.070.000,- Kč.

4. pověřuje podpisem prohlášení statutárního města Přerova o převzetí závazků dle bodu 3. 
tohoto usnesení primátora Ing. Jiřího Lajtocha.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

905/20/3/2013 Uzavření „notářského zápisu – osvědčení o prohlášení právně 
významných skutečností, prohlášení vlastníků budovy o vymezení 
bytových jednotek a smlouva o zrušení podílového spoluvlastnictví a 
jeho reálném vypořádání“ k objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 
1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4, p.č. 3067/5 vše v k.ú. Přerov
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření „notářského zápisu – osvědčení            
o prohlášení právně významných skutečností, prohlášení vlastníků budovy o vymezení bytových 
jednotek a smlouva o zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho reálném vypořádání“ k objektu k 
bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4, p.č. 3067/5 vše v k.ú. Přerov (Šrobárova 9, 11, 13 v Přerově), 
který bude uzavřen mezi spoluvlastníky, statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se sídlem Přerov I 
– Město, Bratrská 709/34, Stavebním bytovým družstvem Přerov, IČ 00053236, se sídlem Přerov I –
Město, Kratochvílova 128/41, manželi, panem Ing. B.K.a paní M.K., manželi, panem P.K. a paní J.K., 
paní A.L. paní L.O. a manželi, panem Ing. J.S. a paní E.S., pro dořešení níže uvedených 
majetkoprávních vztahů 
- prohlášení statutárního města Přerova o vlastnictví objektu k bydlení č.p. 1094, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3067/5 v k.ú. Přerov na základě § 3, zákona č. 172/1991 
Sb., v platném znění
- vymezení jednotek ve smyslu § 2, zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění
- zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho reálné vypořádání
dle přílohy č. 1.

906/20/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej bytové jednotky č. 2531/2 prodávané 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. 2531/2  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 5503/132855 a příslušného spoluvlastnického podílu ve 
výši 5503/132855  k  pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří  o výměře 587 m2, 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 507 510,- Kč za podmínky uzavření smlouvy o postoupení  
pohledávky statutárního města Přerova za panem  L.M.ve výši 35 437,00 Kč, s příslušenstvím, 
za úplatu  55 556,- Kč.

2. schvaluje uzavření  smlouvy o postoupení pohledávky statutárního města Přerova za panem 
L.M. ve výši 35 437,00 Kč, s příslušenství, za úplatu 55 556,- Kč.

907/20/4/2013 Rozpočtová opatření č. 13 a č. 14

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

908/20/4/2013 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

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 
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provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

909/20/4/2013 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.

910/20/4/2013 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 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat 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 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.11.2013

911/20/4/2013 Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v 
celkové výši 22 073,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 27 591,00 Kč, za panem M.G., bývalým nájemce 
bytové jednotky č. 9 v objektu k bydlení č.p. 1605, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 4889/43  v k.ú. Přerov (Husova 15), vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného 
a záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. 9, v domě č.p. 1605  (Husova 15),

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 10.11.2013

912/20/5/2013 Přistoupení města Přerova k Asociaci měst pro cyklisty

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje vznik členství statutárního města Přerova v zájmovém sdružení právnických osob 
Asociace měst pro cyklisty, se sídlem Olomouc, Wellnerova 3 (dále jen Asociace měst pro 
cyklisty) a podání žádosti o členství v tomto zájmovém sdružení po 1. lednu 2014, za 
podmínky finančního krytí,

2. souhlasí se zněním stanov a organizačního řádu zájmového sdružení právnických osob 
Asociace měst pro cyklisty dle příloh důvodové zprávy,

3. pověřuje primátora statutárního města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha všemi kroky souvisejícími 
se vznikem členství statutárního města Přerova v zájmovém sdružení Asociace měst pro 
cyklisty,
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4. pověřuje primátora města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. 
Jiřího Janalíka, cyklokoordinátora města, jednáním za statutární město Přerov na valné 
hromadě zájmového sdružení Asociace měst pro cyklisty.

913/20/7/2013 Předání dokončeného technického zhodnocení k  hospodaření 
Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov -
Předmostí, Hranická 14

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k protokolu o předání a 
převzetí nemovitého majetku k hospodaření uzavřenému dne 21. 02. 2013 mezi statutárním městem 
Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov -
Předmostí, Hranická 14. 
Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem „Rozšíření 
datové sítě do pavilonů A, B, C, D na Základní škole J. A. Komenského, Přerov - Předmostí“ v 
pořizovací ceně 59 275,48 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je 
přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

914/20/7/2013 Fitness AVE Přerov - 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 Fitness AVE Přerov, IČ: 66743117, se sídlem 
Přerov, Nádražní 2, na náklady spojené s účastí závodníků klubu Lenky Červené a Jana 
Páleníčka na soutěži INBA Natural Olympia 2013 ve fitness, která se bude konat v termínu     
7. - 10. 11. 2013 v San Diegu (USA).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 397,8 - 50,0 2 347,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 104,0 + 50,0 154,0

915/20/7/2013 PŘEROV MAMMOTHS - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. se neusneslo schválit 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.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

2. se neusneslo schválit následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 327,8 * - 25,0 2 302,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 174,0 * + 25,0 199,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

916/20/7/2013 TJ SPARTAK PŘEROV - 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 TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se 
sídlem Přerov, Bezručova 4, na náklady spojené s účastí družstva žen kuželkářského oddílu v 
Evropském poháru, konaném v termínu 1. - 5. 10. 2013 v německém Augsburgu.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 347,8 * - 20,0 2 327,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 154,0 * + 20,0 174,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

917/20/8/2013 Hospic na Svatém Kopečku - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Hospic na Svatém Kopečku, IČ 73634671, 
Sadové náměstí 24, 772 00  Svatý Kopeček, na provoz zařízení pro rok 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.12.2013

2. schvaluje schválit následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové rozpočet po 
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opatření úpravě

620 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 
(pohotovostní služba lékáren, 
příspěvek na pobytovou sociální 
službu)

145,0* - 20,0 125,0

4359 620 Ostatní služby a činnosti v 
oblasti sociální péče

0,0 + 20,0 20,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

918/20/8/2013 Sdružení Linka bezpečí - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Sdružení Linka 
bezpečí, IČ: 61383198, se sídlem, Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice, jako příjemcem 
dotace, na podporu krizové telefonické pomoci.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

620 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 
(pohotovostní služba lékáren, 
příspěvek na pobytovou sociální 
službu)

150,0 - 5,0 145,0

4379 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální prevence

0,0 + 5,0 5,0

919/20/9/2013 Bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod movitého majetku 
uvedeného v příloze č. 1 důvodové zprávy z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
příspěvkové organizace Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola, Přerov, Přerov II -
Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083.

920/20/10/2013 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami vznesenými na 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 9.12.2013

V Přerově dne 21. 10. 2013

         Ing. Jiří Lajtoch
     primátor města Přerova

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
      členka Rady města Přerova


