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USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10. února 2014

962/22/1/2014 Zahájení, schválení upraveného programu 22. zasedání, volba 
ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 22. zasedání Zastupitelstvu města Přerova konaného dne          
10. února 2014,

2. schvaluje Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D. a Ing. Michala Symerského za ověřovatele         
22. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

963/22/2/2014 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole uzavřených smluv grantového programu a ověření 
jejich souladu se vzorem schváleným Zastupitelstvem města Přerova

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole dodržení podmínek stanovených Smlouvou           
o poskytnutí dotace číslo SML/012/2012 a Smlouvou o poskytnutí dotace číslo SML/664/2012 
při čerpání dotací poskytnutých subjektu 1. FC Viktorie Přerov o.s.

964/22/2/2014 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 II. pololetí 2013.

965/22/2/2014 Informace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 21. zasedání  Zastupitelstva města Přerova.

966/22/3/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerova, pozemků  p.č. 4221, p.č. 4222/1, 
oba v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova pozemků p.č. 4221, ost.plocha,              
o výměře 98 m2,  p.č. 4222/1, zast. plocha a nádvoří , o výměře 36 m2, oba v k.ú. Přerov.

967/22/3/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité  věci      
v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 216/1 v k.ú. 
Předmostí
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 216/1, ostatní plocha, o výměře cca  70 m2 v k.ú. Předmostí.

968/22/3/2014 Bezúplatný převod nemovitých věcí v areálu Gymnázia Jana 
Blahoslava na ul. Denisova v Přerově z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1145 (ostatní 
plocha – zeleň) o výměře 1568 m2, p.č. 1146/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3080 m2, včetně 
objektu k bydlení č.p. 2200, příslušného k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 
1146/1, pozemků p.č. 1146/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 64 m2, p.č. 1147 (ostatní plocha –
zeleň) o výměře 785 m2, p.č. 1148 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 554 m2 a p.č. 1149 (ostatní 
plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 2713 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany. Součástí darovací smlouvy bude zřízení 
předkupního práva k darovaným nemovitostem ve prospěch statutárního města Přerova dle 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2014

969/22/3/2014 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku  p.č.  657/2  v k.ú.  Kozlovice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova pozemku p.č. 657/2,  zastavěná  plocha  a  nádvoří, o výměře 8 m2  v  k.ú. 
Kozlovice u   Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do  spoluvlastnictví Bc. H.P. a P. S., za 
kupní cenu v čase a místě obvyklou   6 890,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

970/22/3/2014 Úplatný 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  
společnosti H R U Š K A, spol s.r.o.  Ostrava - Martinov,  Na Hrázi 3228/2,  za cenu  v čase a místě 
obvyklou 56 820,- Kč tj. 979,65 Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

971/22/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek č. 1949/5 a č. 
1949/8 v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 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
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 891/20/3/2013, schváleného 
na 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 21.10.2013, kterým Zastupitelstvo města Přerova

„schválilo 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. 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. 1949/5 a č. 
1949/8, kdy se původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost 
podílu

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

cena
pozemku 
ve
výši 30 %

hodnota 
oprav přísl.
k jednotce

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

1949/5 2+1 J. M.
J. A.

5644/88756 142.198 Kč
213.297 Kč

35.382 Kč 50.104 Kč 227.684 Kč
298.783 Kč

1949/8 2+1 Ing. G. J. 5583/88756 141.234 Kč
211.850 Kč

35.000 Kč 49.563 Kč 225.797 Kč
296.413 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/

1949/5 2+1 J. M.
J. N.

5644/88756 142.198 Kč
213.297 Kč

35.382 Kč 50.104 Kč 227.684 Kč
298.783 Kč

1949/8 2+1 Ing. G. J.
G. J.

5583/88756 141.234 Kč
211.850 Kč

35.000 Kč 49.563 Kč 225.797 Kč
296.413 Kč

V částech netýkajících se bytových jednotek č. 1949/5 a č. 1949/8 se výše uvedené usnesení včetně 
přílohy nemění.

972/22/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2507/4 v objektu k bydlení č.p. 
2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, 
dohoda o zrušení uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu o zrušení uzavřené smlouvy o úplatném 
převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2507/16 v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, 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), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 719/13540 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku,    
tj. 239.153,- Kč a spoluvlastnických podílů na zastavěných pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov ve výši 719/13540 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 23.748,-
Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 177.947,- Kč, t.j. 
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převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 
440.848,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu 
Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemců, manželů Š. a J. S., kdy 
kupní smlouva byla uzavřena dne 20.8.2013 a kupní cena ve výši 440.848,- Kč byla uhrazena na účet 
statutárního města Přerova dne 22.8.2013, kterou dojde ke zrušení uvedené smlouvy o úplatném 
převodu. Součástí dohody bude, že statutární město Přerov vrátí kupujícím kupní cenu 440.848,- Kč v 
plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

973/22/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 46/20 v objektu k bydlení 
č.p. 45, č.p. 46, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, 
postaveném na pozemku p.č. st. 740 v k.ú. Předmostí, 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. 
46/20 v objektu k bydlení č.p. 45, č.p. 46, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku 
p.č. st. 740 v k.ú. Předmostí (Hranická 1, 3) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6700/276189 na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 45, č.p. 46, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, 
na pozemku p.č. st. 740 v k.ú. Předmostí za cenu 545.930,- Kč a spoluvlastnického podílu ve výši 
6700/276189 na pozemku p.č. st. 740 v k.ú. Předmostí za cenu 2.564,- Kč, t.j. převod uvedených
nemovitostí za celkovou cenu 548.494,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do 
vlastnictví stávajících nájemců, manželů J. a J.H., přičemž převod bude realizován v termínu do 
31.8.2014.

974/22/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 162/23 v objektu k 
bydlení č.p. 146, č.p. 162, příslušném pro část obce Přerov II –
Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí, 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. 
162/23 v objektu k bydlení č.p. 146, č.p. 162, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na 
pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 18, 20) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
6812/281074 na společných částech objektu k bydlení č.p. 146, č.p. 162, příslušném pro část obce 
Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí za cenu 556.007,- Kč a 
spoluvlastnického podílu ve výši 6812/281074 na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí za cenu 
2.546,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 558.553,- Kč, dle vnitřního předpisu 
Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené 
znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajících nájemců, manželů F. a E. H., přičemž převod bude 
realizován v termínu do 31.8.2014.

975/22/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 88/22 v objektu k bydlení 
č.p. 87, č.p. 88, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, 
postaveném na pozemku p.č. st. 735 v k.ú. Předmostí, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 
88/22 v objektu k bydlení č.p. 87, č.p. 88, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku 
p.č. st. 735 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 7, 9) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3182/277268 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 87, č.p. 88, příslušném pro část obce Přerov II –
Předmostí, na pozemku p.č. st. 735 v k.ú. Předmostí za cenu 248.533,- Kč a spoluvlastnického podílu 
ve výši 3182/277268 na pozemku p.č. st. 735 v k.ú. Předmostí za cenu 1.201,- Kč, t.j. převod 
uvedených nemovitostí za celkovou cenu 249.734,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města 
Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, 
do vlastnictví stávajícího nájemce, pana J. B., přičemž převod bude realizován v termínu do 
31.8.2014.

976/22/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 86/15 v objektu k bydlení 
č.p. 86, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na 
pozemku p.č. st. 737 v k.ú. Předmostí, 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. 
86/15 v objektu k bydlení č.p. 86, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 
737 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 5) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6198/139164 na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 86, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na 
pozemku p.č. st. 737 v k.ú. Předmostí za cenu 506.078,- Kč a spoluvlastnického podílu ve výši 
6198/139164 na pozemku p.č. st. 737 v k.ú. Předmostí za cenu 2.330,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 508.408,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do 
vlastnictví stávajícího nájemce, pana V. K.,  přičemž převod bude realizován v termínu do 31.8.2014.

977/22/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 
1160 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1949/1 v 
objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 
v k.ú. Přerov (náměstí Františka Rasche 3) včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 1160 v k.ú. Přerov ve výši 5589/88756 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1160 v 
k.ú. Přerov ve výši 5589/88756, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
nájemkyně, paní Bc. D. H.,  uzavřené dne 11.1.2013, kterým se prodlužuje termín splatnosti 
kupní ceny do 31.5.2014.

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1949/14 
v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
1160 v k.ú. Přerov (náměstí Františka Rasche 3) včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov ve výši 5430/88756 a spoluvlastnického podílu na pozemku 
p.č. 1160 v k.ú. Přerov ve výši 5430/88756, z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví nájemce, pana Ing. S. Š., uzavřené dne 13.1.2013, kterým se prodlužuje termín 
splatnosti kupní ceny do 31.5.2014.
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3. neschvaluje výjimku z postupu dle 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 při prodeji bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov (náměstí 
Františka Rasche 3) včetně spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov a 
spoluvlastnických podílů na 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, a to takovou, že procentuální zájem nájemců o odkoupení bytů v 
tomto domě bude počítán z celkového počtu bytových jednotek v domě s tím, že neobsazené 
bytové jednotky budou započítány jako bytové jednotky prodávané.

978/22/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 5297/33 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5297/33, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 8 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do  společného 
jmění manželů M. a J. V., za kupní cenu ve výši 4000,- Kč, tj. 500,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2014

979/22/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 216/24 a p.č. 238/16 oba v k.ú. Předmostí                                                                 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje změnu svého usnesení č. 729/17/3/2013 přijatého na 17. zasedání konaném dne 
15.4.2013 tak, že nový text usnesení zní:

„Zastupitelstvo města Přerova schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků p.č. st. 
278, zast.pl., o výměře 173 m2,  p.č. 30/22, ost. pl., o výměře 75 m2, p.č. 216/6, trvalý travní porost, o 
výměře 2707 m2,  p.č. 216/9, ost.pl., o výměře  25225 m2, p.č. 216/20, trvalý travní porost, o výměře 
7468 m2, části p.č. 216/24, ost.pl., o výměře 1085 m2, p.č. 216/25, ost.pl., o výměře 152 m2, p.č. 
216/31, ost.pl., o výměře 1301 m2, p.č. 216/32, ost.pl., o výměře 1244 m2, p.č. 216/33, ost.pl., o 
výměře 2163 m2, p.č. 216/40, trvalý travní porost, o výměře 902 m2, p.č. 236/1, ost.pl., o výměře 2189 
m2,  p.č. 236/2, ost.pl., o výměře 6217 m2, p.č. 236/4, ost.pl., o výměře 2054 m2, p.č. 236/5 o výměře 
3902 m2, p.č. 237, ost.pl., o výměře 3313 m2, p.č. 238/2, ost.pl., o výměře 4580 m2, části p.č. 238/4, 
ost.pl. o výměře cca 70 m2, p.č. 238/6, ost.pl., o výměře 645 m2, p.č. 238/11, ost.pl., o výměře 291 m2, 
části p.č. 238/12, ost.pl., o výměře  cca 312 m2, části p.č. 238/16 o výměře 13 m2, p.č. 238/17, ost.pl. 
o výměře 461 m2, p.č. 238/26, ost.pl., o výměře 586 m2, p.č. 238/32, ost.pl. o výměře 450 m2, části p.č. 
238/36, ost.pl., o výměře cca 872 m2, p.č. 239/1, trvalý travní porost, o výměře 869 m2, p.č. 239/3, 
trvalý travní porost, o výměře 394 m2, p.č. 357/1, ost.pl., o výměře 10163 m2, p.č. 360/3 ost.pl. o 
výměře 1026 m2, p.č. 360/4, ost.pl., o výměře 384 m2, p.č. 368/4, orná půda, o výměře 2144 m2, p.č. 
520/2, ost. pl.,  o výměře 3 m2, p.č. st. 538, zast.pl., o výměře 41 m2 (kdy vlastníkem budovy bez 
č.p./č.e.  na pozemku je MFP paper s.r.o.), p.č. st. 539, zast.pl., o výměře 169 m2 (kdy vlastníkem 
budovy č.p. 489 na pozemku je MFP paper s.r.o.) a p.č. st. 540, zast.pl., o výměře 447 m2 (kdy 
vlastníkem budovy bez č.p./č.e. na pozemku je KMK ZUBR PŘEROV) vše v k.ú. Předmostí (o 
celkové výměře cca 86.000 m2) ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 
14617099 a pozemku p.č. 238/28, ost.pl., o výměře 585 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví PMS 
Reality a.s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, IČ: 47676647,  za část pozemku p.č. 1040 orná půda 
o výměře cca 87.000 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova".
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2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 216/24, 
ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1120-63/2013 označené novým p.č. 216/42 o 
výměře 83 m2 v k.ú. Předmostí a části pozemku p.č. 238/16, ostatní plocha, dle geometrického 
plánu č. 1120-63/2013 označené novým p.č. 238/47 o výměře 54 m2 v k.ú. Předmostí.

980/22/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 633/37, p.č. 633/38 a p.č. 633/39 vše v k.ú. 
Předmostí                                                                                                                                                                                                      

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 633/37, 
zahrada, o výměře 623 m2, pozemku p.č. 633/38, zahrada, o výměře 814 m2 a pozemku p.č. 
633/39, zahrada o výměře 891 m2 vše v k.ú. Předmostí  do majetku statutárního města Přerova

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 633/37, 
zahrada, o výměře 623 m2, k pozemku p.č. 633/38, zahrada, o výměře 814 m2 a k pozemku 
p.č. 633/39, zahrada o výměře 891 m2 vše v k.ú. Předmostí.

981/22/3/2014 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi ČR - Krajským státním 
zastupitelstvím v Ostravě a statutárním městem Přerov ke stavbě 
občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

1. schvaluje dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. 3 SPR 468/2007, kterou dne 29.9.2009 uzavřely 
Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Ostravě,    IČ 00026077, se sídlem Na 
Hradbách 21/1836, Ostrava, jako dárce a statutární město Přerov jako obdarovaný ke stavbě 
občanského vybavení č.p. 387, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku 
p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 1 se mění text prvního odstavce čl. IV darovací 
smlouvy takto: 

„Obdarovaný se zavazuje, že provede rekonstrukci objektu, který je předmětem této smlouvy, k dále 
uvedenému účelu tak, že do 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí pro obdarovaného budou splněny podmínky vyžadované právními předpisy pro užívání 
dokončené stavby (rekonstrukce) objektu, který je předmětem této smlouvy, že bude nemovitou věc 
užívat po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy budou splněny podmínky pro užívání dokončené stavby 
(rekonstrukce) tohoto objektu stanovené právními předpisy pouze za účelem výkonu veřejné správy      
v samostatné nebo přenesené působnosti Statutárního města Přerova a umístění Městské knihovny v 
Přerově, příspěvkové organizace, IČO: 70887616, se stávajícím sídlem Žerotínovo náměstí 36, 750 02 
Přerov, do objektu a s tím spojeného provozu Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, v 
objektu, a že objekt nebude užívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům ani jej nebude k takovým 
účelům pronajímat. Dále se obdarovaný zavazuje, že po dobu běhu shora uvedených lhůt objekt nebo 
část objektu nepřevede ani jinak nezcizí ve prospěch třetí osoby či osob.“

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2014

2. ukládá Radě města Přerova, aby do 30.6. 2014 provedla právní rozbor všech právních 
možností, které město má (vypovězení smlouvy, navrácení majetku, odmítnutí smluvní 
pokuty,...) a do 30.9.2014 předložila Zastupitelstvu města Přerova materiál, který bude mít 
podobu podnikatelského záměru, co s nemovitostí chce město dělat.



8

982/22/3/2014 Vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 5388/4 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije 
předkupní právo k pozemku p.č. 5388/4, zahrada, o výměře 3035 m2 v k.ú. Přerov.

983/22/3/2014 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  –  prodej 22 volných bytových jednotek s pohledávkou i bez 
pohledávky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 
25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů“ pro úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -
doprodeje 22 volných bytových jednotek bez ohledu na pohledávku na bytě váznoucí, dle přílohy č. 1, 
a to takovou, že uvedené bytové jednotky budou prodávány formou výběrového řízení tzv. obálkovou 
metodou za vyvolávací cenu 60 % ceny v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku, určené dle 
aktuálně platných oceňovacích předpisů a pohledávky na těchto bytech váznoucí nebudou 
postupovány kupujícím bytových jednotek, na nichž váznou.

984/22/4/2014 Rozpočtová opatření č. 18 a č. 19

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

985/22/4/2014 Rozpočtová opatření č. 18 a č. 19 - dodatek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

86 827,9 * + 205,0 87 032,9

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6171 33X Činnost místní správy
(platy, pojistné aj.)

137 922,8 + 205,0 138 127,8

986/22/4/2014 Rozpočtové opatření – akce nad 500 tis. Kč

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

a) dle přílohy č. 1 a tabulky č. 1 – přecházející akce nad 500 tis. Kč,
b) dle přílohy č. 2 a tabulky č. 2 – nové akce nad 500 tis. Kč – 2014.

987/22/4/2014 Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazného 
ukazatele dle přílohy č. 2.

988/22/4/2014 Rozpočtové opatření č. 2

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

989/22/4/2014 Prominutí dluhu manželům MUDr. P. a Mgr. E. Z.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí dluhu manželům MUDr. P. a  Mgr. 
E. Z., ve výši 43.368,26 Kč z bezdůvodného obohacení spočívajícího v užívání nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 185/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
129 m2 a částí pozemků p.č. 185/9 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 207 m2 a p.č. 192/2 
(zahrada) o výměře 185 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, manžely MUDr. P. a  Mgr. E. Z. bez 
právního důvodu v době od 24.5.1991 do 2.10.2013.

990/22/4/2014 Žádost o poskytnutí dotace - Pavel Novák

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schválit poskytnutí dotace ve výši 30 
000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Pavel Novák, Kabelíkova 2675/12 Přerov I-Město, PSČ 750 02, IČO: 64596737, DIČ: 
CZ6410030231, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací pěvecké soutěže pro děti "Budeme 
si zpívat s Pavlem Novákem, aneb Kdo si zpívá nezlobí",

991/22/4/2014 Žádost o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s 
vydáním publikace s pracovním názvem „Otec A. V. Čikl – oběť 
heydrichiády“

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 Mgr. Liborem Raclavským, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s vydáním publikace s pracovním názvem „Otec A. V. Čikl – oběť heydrichiády“,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

469,0 * - 10,0 459,0

3316 110 Vydavatelská činnost 0,0 + 10,0 10,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

992/22/4/2014 Žádost o poskytnutí dotace - Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a 
Slezska 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schválit poskytnutí dotace ve výši 
15.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a 
Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČ: 22831738, se sídlem Střelniční 8, 702 00 
Ostrava, na částečnou úhradu nákladů spojených s poradenskou činností pro spotřebitele ve městě 
Přerově v roce 2014.

993/22/4/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a paní J. S.,  jako dlužníkem, o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za paní 
J. S. na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojených s užíváním bytu a dopočítaného poplatku z 
prodlení k datu 10.02.2014 v celkové částce 24 594,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se lhůtou 
splatnosti 33 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.

994/22/4/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a S. P., jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za S.P. na 
nájemném z bytu č. 4 v objektu k bydlení č.p. 2148, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č. 1153 v k.ú. Přerov (Denisova 6), zálohách na plnění spojených s užíváním bytu 
a dopočítaného poplatku z prodlení k datu 09. 12. 2013 v celkové částce 10 987,00 Kč, a to v 
měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 22 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.

995/22/4/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a J. P., příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4394/47 v k.ú. 
Přerov (Kopaniny 12), jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za J.P. na 
nájemném a zálohách na služby spojené s užíváním bytu a na poplatku z prodlení k datu 10.02.2014  v 
částce 32 338,00 Kč, z toho pohledávka na nájemném a zálohách na služby spojené s užíváním bytu 
činí 27 245,00 Kč a na poplatku z prodlení činí 5 093,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se lhůtou 
splatnosti 33 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.

996/22/4/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a R. V.,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4039 v k.ú. Přerov, 
jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za R. V. na poplatku z prodlení k 
datu 10. 02. 2014 v celkové částce 7 084,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 36 
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.

997/22/6/2014 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora 2014 – 2016“ - uzavření smlouvy 
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o společném postupu při zadání veřejné zakázky na poskytování služeb 
elektronických komunikací 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu 
veřejných zadavatelů při zadání veřejné zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a to za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky na poskytování služeb 
elektronických komunikací, jejímž cílem má být výběr nejvhodnějšího dodavatele, včetně uzavření 
příslušné smlouvy, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy („Smlouva o vzniku společnosti“)

998/22/7/2014 Hodnocení práce ředitelky Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19 v 
roce 2013 - informace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí výsledky hodnocení práce ředitelky 
Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19 zřízené statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy.

999/22/7/2014 Český svaz ledního hokeje - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz ledního hokeje, IČ: 00536440, se 
sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 621/8a, na organizaci Mistrovství světa IIHF žen v 
ledním hokeji, Divize I, Skupina A, které se bude konat v Přerově v termínu 06. - 12. 04. 2014

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

444,0 * - 150,0 294,0

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 150,0 150,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

1000/22/9/2014 Sociální fond - zápůjčky zaměstnancům

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje následující úpravu rozpočtu sociálního  fondu

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 339 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech

0,0 + 1 411,5 1 411,5

Výdajová část v tis. Kč
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PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6171 339 Činnost místní správy 6 937,0 + 1 411,5 8 348,5

2. schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 29/2012 Pravidla pro čerpání prostředků ze 
sociálního fondu zaměstnanců města Přerova, v platném znění, poskytnutí bezúročných 
zápůjček a uzavření smluv o těchto zápůjčkách včetně jejich jištění takto:

Poř
.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druh půjčky Částka Kč Ručitel

1. K. J. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- C. V.

2. Mgr. J. J. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- J. A.

3. C. V. Rekonstrukce 
rodinného domu

100 000,- P.B.

4. K. I. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- S.L.

5. Ing. B.A. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- M. B.

6. Ing. H.A. Koupě bytového 
zařízení 

50 000,- H. J.

7. Mgr. V.      Z. Výstavba 
rodinného domu

100 000,- J.M.

8. K.I. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- B.A.

9. Ing. P. L. Koupě 
rodinného domu

80 000,- G.V.

10. B.B., DiS. Koupě bytového 
zařízení

30 000,- Mgr. D. J.

11. S.L. Rekonstrukce 
rodinného domu

40 000,- K. I.

12. Ing. H. M. Rekonstrukce 
rodinného domu

30 000,- Ing. K. A.

13. Bc. N. Z. Rekonstrukce 
bytu

80 000,- Ing. L. M.

14. Ing. L. K. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- K.A.

15. K. T. Rekonstrukce 
rodinného domu

100 000,- Š. Z.

16. Bc. C. P. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- Š. P.

17. P. P. Rekonstrukce 
rodinného domu

36 000,- M. A.

18. P. M. Koupě bytového 
zařízení

30 000,- K.M.

19. D.Z. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- M.D.

20. M.D. Koupě bytového 50 000,- M.V.
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zařízení

CELKEM 1 126 000,-

1001/22/10/2014 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Přemysla Dvorského, 
Ph.D.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi jednat s Policií ČR o urychlené řešení bezpečnostní 
situace v prostoru vlakového nádraží města Přerova a přilehlých lokalit a obnovení stálé 
služby Policie ČR v prostorech vlakového nádraží,

2. žádá, aby bylo o výsledcích jednání s Policií ČR informováno do svého příštího zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

1002/22/10/2014 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami vznesenými na 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.4.2014

V Přerově dne 10. 2. 2014

     Ing. Jiří Lajtoch               Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
primátor města Přerova                               člen Rady města Přerova


