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USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 16. června 2014

1085/24/1/2014 Zahájení, schválení programu 24. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 16. 
června 2014,

2. schvaluje Mgr. Dušana Hluzína a MUDr. Michala Chromce za ověřovatele 24. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

1086/24/2/2014 Informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

bere na vědomí informace o usneseních Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

1087/24/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 6505/40, p.č. 
6505/41, oba v  k.ú. Přerov .

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6505/40, orná půda o výměře 888 m2, části pozemku 
p.č. 6505/41, orná půda, o výměře 483 m2, oba v k.ú. Přerov.
2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 
6505/40,orná půda, o výměře 20.705 m2, pozemku p.č. 6505/41, o výměře 11.510 m2, oba v k.ú. 
Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

1088/24/3/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerova, části pozemku p.č. 2155/1, 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. 2155/1 o výměře cca 80 m2, v k.ú. Přerov.

1089/24/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 641/103, 
jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 641, příslušném k 
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části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 78, v k.ú. Přerov 
(Žerotínovo nám. 15).

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 641/103, jiný 
nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 641, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 78, v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15) o výměře 17,01 m2 včetně s ním souvisejícího 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 641, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 78, v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 78, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve 
výši id. 1701/137821 z vlastnictví statutárního města Přerova.

1090/24/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6526/1 v  k.ú. 
Přerov .

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6526/1, zahrada, o výměře 180 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 6526/1, 
zahrada, o výměře 1.392 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

1091/24/3/2014 Záměr statutárního města Přerova nájem nemovitých věcí v majetku  
statutárního města Přerova  části  pozemku p.č. 1137/8 v k.ú. Veselíčko 
u Lipníka nad Bečvou. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

se neusneslo schválit záměr statutárního města Přerova, nájem části pozemku p.č. 1137/8, lesní 
pozemek o výměře cca 33320 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou ve vlastnictví statutárního 
města Přerov.

1092/24/3/2014 Záměr statutárního města Přerova úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku  statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5003 a části 
pozemku p.č. 328,  oba   v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný převod z majetku statutárního města Přerov –
pozemku p.č. 5003, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 134 m2 a části pozemku p.č. 328, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 50 m2 oba v k.ú. Přerov.

1093/24/3/2014 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6050/1, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 
5959-78/2014 část označená novým p.č. 6050/266 o výměře 692 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví pana J*** M*** za kupní cenu ve výši 228.360,- Kč, t.j. 
330,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

1094/24/3/2014 Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 1306 a p.č. 1307 oba v k.ú. Žeravice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1306, trvalý travní porost, o výměře 261 m2 a pozemku p.č. 
1307, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m2 oba v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města 
Přerova do podílového spoluvlastnictví paní B*** K*** k id 1/2 a paní M*** R***, k id 1/2, za kupní 
cenu 72.330,- Kč, t.j. 233,32 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

1095/24/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 586 a části pozemku p.č. 520/3 oba v k.ú. Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 586, ostatní plocha, o výměře 54 m2 v k.ú. Předmostí a části 
pozemku p.č. 520/3, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1120-63/2013 část označená novým 
p.č. 520/4 o výměře 4 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti PD Přerov s.r.o., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 60777095, za kupní cenu ve výši 
29.000,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

1096/24/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–  pozemků p.č. 1961/4, p.č. 1961/2, části p.č. 1961/1 a části p.č. 4986/1 
vše v k.ú. Přerov - dodatek č. 1                                                                                                                 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 4.1.2010 mezi 
statutárním městem Přerov (jako budoucím prodávajícím) a PRIOR, obchodní domy, a.s., se sídlem 
Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 46962344 (jako budoucím kupujícím). Dodatkem se mění lhůta 
realizace stavby Obchodní galerie Přerov, která se prodlužuje do 30.6.2016.
V ostatním se ujednání smlouvy nemění.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014



4

1097/24/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– změna usnesení ve věci úplatného převodu nebytových jednotek č. 
100/103 a č. 100/104 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje změnu usnesení č. 1020/23/4/2014, bod 1, odstavec I., schváleného na 23. Zasedání 
Zastupitelstva města Přerova dne 28.4.2014, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný 
převod

„nebytové jednotky č. 100/103 o výměře 56 m2 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ve výši 560/12953 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 693.000,- Kč a
nebytové jednotky č. 100/104 o výměře 29,6 m2 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ve výši 296/12953 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 366.000,- Kč
do vlastnictví společnosti CK Souček s.r.o., IČ 46580531, se sídlem Přerov I – Město, Palackého 
100/20.“

a to tak, že se usnesení mění v osobě nabyvatele následovně:

„nebytové jednotky č. 100/103 o výměře 56 m2 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ve výši 560/12953 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 693.000,- Kč a
nebytové jednotky č. 100/104 o výměře 29,6 m2 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ve výši 296/12953 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 366.000,- Kč
do vlastnictví *** L*** S***.“

1098/24/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 2632/14 v objektu k 
bydlení č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov, 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. 2632/14 (půdní vestavby) v objektu k 
bydlení č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 
2487/19 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14, 16) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1189/18131 
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 182.727,- Kč a spoluvlastnického 
podílu na zastavěném pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov ve výši 1189/18131 za cenu 12.375,- Kč, t.j. 
převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 195.102,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu 
města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu (půdní vestavby, 



5

vybudované na náklady nájemce) stanovené znaleckým posudkem, vynásobené koeficientem 
zohledňujícím dobu užívání k celkové době nájmu, do vlastnictví stávajícího nájemce, *** P*** 
V***, přičemž převod bude realizován v termínu do 31.8.2014.

1099/24/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 
2513, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5745/28 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje vyjmutí 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 2513, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/4, 5), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 2513, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 5745/28 v k.ú. 
Přerov, z prodeje ve smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění.

1100/24/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
nebytových jednotek a nebytových prostor

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 293/101 o výměře 394,3 m2 v objektu k 
bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov.

2. ruší záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 190/101 o výměře 49,7 m2 v objektu k 
bydlení č.p. 190, č.p. 191, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 
Přerov (Kozlovská 2, 4), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 
190, č.p. 191, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov.

1101/24/3/2014 Úplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 383, p.č. 384 a p.č. 386 vše v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

neschvaluje úplatný převod pozemků p.č. 383, trvalý travní porost, o výměře 34 m2, p.č. 384, orná 
půda, o výměře 29 m2 a p.č. 386, orná půda o výměře 538 m2 vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví pana 
J*** V*** do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 40.000,- Kč, t.j. 66,55 
Kč/m2.

1102/24/3/2014 Bezúplatný  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. 
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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 vše v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1 schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 503/12/3/2012 ze dne 18.6.2012 a 
to tak, že bod 1 bude nově znít:

"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 2883/109, o 
výměře 79 m2, ostatní plocha, silnice, p.č. 2883/110, o výměře 69 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4549, o výměře 26 m2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 4784/1, o výměře 681 m2, 
ostatní plocha, zeleň, p.č. 4943/2, o výměře 3208 m2, ostatní plocha, silnice, p.č. 4959/1, o výměře 836 
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4960/1, o výměře 4196 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4962, o výměře 487 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č 4971/1, o výměře 
7823 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4988/1, o výměře 2543 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 5022, o výměře 1031 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 5025/3, o výměře 2753 m2, 
ostatní plocha, silnice, p.č. 5081/1, o výměře 937 m2, ostatní plocha, silnice, p.č. 5098/2, o výměře 
2589 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5199/1, o výměře 3441 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 5307/275, o výměře 167 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5328/3, o 
výměře 312 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5385/1, o výměře 1517 m2, zahrada, p.č. 
6868/5, o výměře 460 m2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 2167/3, o výměře 473 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č. 2883/115, o výměře 348 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
2883/116, o výměře 669 m2, ostatní plocha, silnice, p.č. 4967/1, o výměře 7823 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č. 4988/6, o výměře 37 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4988/7, o 
výměře 531 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4988/8, o výměře 264 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č. 4988/9, o výměře 401 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/5, o 
výměře 2931 m2, ostatní plocha, silnice, p.č. 4947/6, o výměře 965 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4947/7, o výměře 123 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/8, o výměře 
18 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4947/9, o výměře 31 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4947/10, o 
výměře 46 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4947/11, o výměře 236 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4947/12, o výměře 34 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4960/9, o výměře 
174 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4960/10, o výměře 787 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
978/1, o výměře 913 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 2201/2, o výměře 6 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace 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 schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 849/19/3/2013 ze dne 9.9. 2013 a 
to tak, že bod 1 bude nově znít:

"Zastupitelstvo po projednání neschvaluje 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 4196 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 
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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."

1103/24/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 199/9, p.č. 199/10, p.č. 199/17 a p.č. 199/18 vše 
v k.ú. Vinary u Přerova                                                                                                                                                              

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 199/9, ostatní plocha, o výměře 16 m2, p.č. 199/10, ostatní 
plocha, o výměře 8 m2, p.č. 199/17, ostatní plocha, o výměře 28 m2 a p.č. 199/18, ostatní plocha, o 
výměře 30 m2 vše v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu Ministerstvo obrany, se sídlem Praha 6, Hradčany, Tychonova 1, IČ: 60162694 do 
majetku statutárního města Přerova, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 47.560,- Kč, t.j. 580,-
Kč/m2 - za podmínky zajištění finančních prostředků

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

1104/24/3/2014 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - oslavový majetek do vlastnictví příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje bezúplatný převod movitých věcí (oslavový majetek) dle přílohy č. 1 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

1105/24/3/2014 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - vyšívaný prapor do vlastnictví SDH Henčlov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje bezúplatný převod movité věci - vyšívaného praporu (dle přílohy) z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví spolku Sbor dobrovolných hasičů Henčlov, se sídlem Přerov VIII -
Henčlov, Sokolů 93/26, IČ 65914198.

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 30.6.2014

1106/24/3/2014 Souhlas s bezúplatným převodem  nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerov - pozemku p.č. 4717/30, p.č. 4717/33, p.č. 
4717/34, p.č. 4717/35 v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

nesouhlasí s převodem pozemku p.č. 4717/30, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 278 m2,

p.č. 4717/33, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m2, p.č. 4717/34, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 2 m2, p.č. 4717/35, ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k.ú. Přerov, ve prospěch 
Olomouckého kraje, Střední zemědělské školy, Přerov, Osmek 47

1107/24/3/2014 Dotace pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2520, č.p. 2519, 
č.p. 2518, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Společenství vlastníků 
jednotek domu č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, Jižní čtvrť III/8,9,10, IČ: 29461227, se sídlem Přerov I 
– Město, Jižní čtvrť 2520/8, PSČ 75002, ve výši 49,5 % skutečně vynaložených nákladů, max. však ve 
výši 525.000,- Kč na opravu střešního pláště domu č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, Jižní čtvrť 
III/8,9,10 v Přerově, příslušném k části obce Přerov I- Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov 
dle přílohy č. 1, a to za podmínky schválení předlohy Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9.

1108/24/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej 22 bytových jednotek prodávaných formou výběrového 
řízení tzv. obálkovou metodou

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2468/1 v objektu k bydlení č.p. 
2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/13,14,15,16) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5735/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 571 m2 v k.ú. Přerov 
ve výši 5035/122985 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5035/122985 k pozemku p.č. 
5735/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 571 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem 
***, Hranice, za kupní cenu 488 000,- Kč.
2. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2470/1 v objektu k bydlení č.p. 
2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/13,14,15,16) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5735/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 571 m2, v k.ú. Přerov 
ve výši 5018/122985 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5018/122985 k pozemku p.č. 
5735/1, zast. plocha a nádvoří o výměře 571 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem 
***, Hranice, za kupní cenu 488 000,- Kč.
3. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2551/3 v objektu k bydlení č.p. 
2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť II/14,15,16) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
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p.č. 5739/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 561 m2, v k.ú. Přerov ve výši 611/17144 a příslušného 
spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 5739/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 561 
m2, v k.ú. Přerov ve výši 611/17144, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Hranice, za kupní cenu 
532 000,- Kč.
4. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2520/2 v objektu k bydlení č.p. 
2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 5745/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5720/138743 a 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5720/138743 na pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Hranice, za kupní 
cenu 380 000,- Kč.
5. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2519/4 v objektu k bydlení č.p. 
2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 5745/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5385/138743 a 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5385/138743 na pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Hranice, za kupní 
cenu 390 000,- Kč.
6. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2519/5 v objektu k bydlení č.p. 
2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 5745/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov, ve výši 5563/138743 a 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5563/138743 na pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Hranice, za kupní 
cenu 366 000,- Kč.
7. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2519/6 v objektu k bydlení č.p. 
2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 5745/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5346/138743 a 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5346/138743 na pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Hranice, za kupní 
cenu 404 000,- Kč.
8. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 49/14 v objektu k bydlení č.p. 
49, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov (Mervartova 3) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 49, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3461, zast. plocha a nádvoří, o výměře 389 m2, v k.ú. 
Přerov ve výši 5277/77136 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5277/77136 na zastavěném 
pozemku p.č. 3461, zast. plocha a nádvoří, o výměře 389 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, 
trvale bytem ***, Hranice, za kupní cenu 310 500,- Kč.
9. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 629/1 v objektu k bydlení č.p. 
629, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov (Mervartova 7) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 629, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457, zast. plocha a nádvoří, o výměře 381 
m2, v k.ú. Přerov ve výši 4511/76986 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 4511/76986 na 
zastavěném pozemku p.č. 3457, zast. plocha a nádvoří, o výměře 381 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví 
pana ***, trvale bytem ***, Přerov I – Město, za kupní cenu 290 000,- Kč.
10. schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 629/15 v objektu k bydlení č.p. 629, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov (Mervartova 7) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 629, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457, zast. plocha a nádvoří, o výměře 381 m2, v k.ú. 
Přerov ve výši 5200/76986 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5200/76986 na zastavěném 
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pozemku p.č. 3457, zast. plocha a nádvoří, o výměře 381 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, 
trvale bytem ***, Přerov I – Město, za kupní cenu 325 000,- Kč.
11. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 1963/12 v objektu k bydlení 
č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Náměstí 
Svobody 4,5) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 
1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 787 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5847/185721 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
5847/185721 na zastavěném pozemku p.č. 2139, zast. plocha a nádvoří, o výměře 787 m2, v k.ú. 
Přerov a dále pak příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5847/185721 na pozemku p.č. 2140, 
ostatní plocha, o výměře 647 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Opava, za 
kupní cenu 366 000,- Kč.
12. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 1963/17 v objektu k bydlení 
č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Náměstí 
Svobody 4,5) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 
1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 787 m2, v k.ú. Přerov, ve výši 5618/185721 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
5618/185721 na zastavěném pozemku p.č. 2139, zast. plocha a nádvoří, o výměře 787 m2, v k.ú. 
Přerov a dále pak příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5618/185721 na pozemku p.č. 2140, 
ostatní plocha, o výměře 647 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Přerov, za 
kupní cenu 222 222,- Kč.
13. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 1963/18 v objektu k bydlení 
č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Náměstí 
Svobody 4,5) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 
1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 787 m2, v k.ú. Přerov, ve výši 7722/185721 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
7722/185721 na zastavěném pozemku p.č. 2139, zast. plocha a nádvoří, o výměře 787 m2, v k.ú. 
Přerov a dále pak příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 7722/185721 na pozemku p.č. 2140, 
ostatní plocha, o výměře 647 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Hranice, za 
kupní cenu 474 000,- Kč.
14. schvaluje úplatný převod - doprodej volné bytové jednotky č. 2503/2 v objektu k bydlení č.p. 
2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov ve 
výši 5521/132455 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5521/132455 na zastavěném 
pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví paní ***, 
trvale bytem ***, Přerov, za kupní cenu 431 000,- Kč.
15. schvaluje úplatný převod - doprodej volné bytové jednotky č. 2505/5 v objektu k bydlení č.p. 
2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov ve 
výši 5531/132455 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5531/132455 na pozemku p.č. 
4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem 
***, Hranice, za kupní cenu 432 000,- Kč.
16. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2178/2 v objektu k bydlení č.p. 
2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov (Na Odpolední 2) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2178, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672, zast. plocha a nádvoří, o výměře 567 
m2, v k.ú. Přerov, ve výši 7151/148496 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 7151/148496 
na pozemku p.č. 3672, zast. plocha a nádvoří, o výměře 567 m2, v k.ú. Přerov a dále pak příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 7151/148496 na pozemku p.č. 3673, ostatní plocha, o výměře 138 
m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Přerov, za kupní cenu 398 000,- Kč.
17. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2382/5 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) 
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včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2382, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3671, zast. plocha a nádvoří, o výměře 417 
m2, v k.ú. Přerov, ve výši 4835/81003 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 4835/81003 na 
pozemku p.č. 3671, zast. plocha a nádvoří, o výměře 417 m2, v k.ú. Přerov a dále pak příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 4835/81003 na pozemku p.č. 3670, zahrada, o výměře 429 m2, v k.ú. 
Přerov, do vlastnictví manželů ***, trvale bytem ***, Přerov – Vinary, za kupní cenu 271 000,- Kč.
18. schvaluje úplatný převod - doprodej volné bytové jednotky č. 2531/6 v objektu k bydlení č.p. 
2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2,4,6,8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 587 m2, v k.ú. Přerov ve 
výši 5505/132855 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5505/132855 na pozemku p.č. 
4170/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 587 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví manželů ***, trvale 
bytem ***, Přerov, za kupní cenu 452 328,- Kč.
19. schvaluje úplatný převod - doprodej volné bytové jednotky č. 2532/1 v objektu k bydlení č.p. 
2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2,4,6,8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 587 m2, v k.ú. Přerov ve 
výši 5576/132855 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5576/132855 na pozemku p.č. 
4170/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 587 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví manželů ***, trvale 
bytem ***, Přerov, za kupní cenu 436 449,- Kč.
20. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2600/1 v objektu k bydlení č.p. 
2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/1,2,3,4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5739/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 595 m2, v k.ú. Přerov, ve výši 
5150/173777 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5150/173777 na zastavěném pozemku 
p.č. 5739/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 595 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale 
bytem ***, Přerov, za kupní cenu 378 000,- Kč.
21. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2600/4 v objektu k bydlení č.p. 
2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/1,2,3,4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5739/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 595 m2, v k.ú. Přerov, ve výši 
5125/173777 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5125/173777 na zastavěném pozemku 
p.č. 5739/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 595 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale 
bytem ***, Přerov, za kupní cenu 420 000,- Kč.
22. schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 2698/17 v objektu k bydlení č.p. 
2698, č.p. 2699 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov 
(Optiky 10,12) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení 
č.p. 2698, č.p. 2699 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 592 m2, v k.ú. Přerov ve výši 525/21844 a příslušného spoluvlastnického podílu ve 
výši 525/21844 na zastavěném pozemku p.č. 5196/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 592 m2, v k.ú. 
Přerov, do vlastnictví pana ***, trvale bytem ***, Přerov, za kupní cenu 480 000,- Kč.

1109/24/3/2014 Zřízení věcného břemene  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat chodník a sjezd na silnici II/434 s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a 
příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
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rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 1311/5 a p.č. 650/2 oba v k.ú. Henčlov, ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch 
statutárního města Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně 1.000,- Kč a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, 
Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a statutárním městem Přerov, jako 
budoucím oprávněným.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný doručí 
budoucímu povinnému geometrický plán se zaměřením rozsahu služebnosti a znalecký posudek na 
stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat chodníky a vjezdy s tím spojeného omezení, spočívajícího v 
povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 
zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění k tíži pozemku p.č. 1014/1 v k.ú. Dluhonice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 
Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně 1.000,- Kč a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, 
Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a statutárním městem Přerov, jako 
budoucím oprávněným.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný doručí 
budoucímu povinnému geometrický plán se zaměřením rozsahu služebnosti a znalecký posudek na 
stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

3. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat chodníky a vjezdy s tím spojeného omezení, spočívajícího v 
povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 
zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění k tíži pozemku p.č. 435 v k.ú. Vinary u Přerova, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se 
sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města 
Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně 1.000,- Kč a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, 
Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a statutárním městem Přerov, jako 
budoucím oprávněným.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný doručí 
budoucímu povinnému geometrický plán se zaměřením rozsahu služebnosti a znalecký posudek na 
stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti.

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 31.8.2014

1110/24/4/2014 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

bere na vědomí informaci o hospodaření společností Technické služby města Přerova, s. r. o., Teplo 
Přerov a. s., Přerovská rozvojová, s. r. o. a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

1111/24/4/2014 Změna Vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu, II. výběrové řízení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. vydává Vnitřní předpis č. …. /, kterým se mění Vnitřní předpis č. 16/2014 Fond oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu dle přílohy č. 1

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2. bere na vědomí vzor smlouvy o zápůjčce, včetně dokumentace představující zajištění 
zápůjčky a žádosti o zápůjčku dle přílohy č. 2

3. schvaluje podmínky II. výběrového řízení pro poskytování zápůjček z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu v roce 2014 takto:
a) žádosti oprávněných osob, ve smyslu vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů budou podávány v termínu od 30.6.2014 
do 15.8.2014,
b) místo pro vyzvednutí tiskopisů žádostí a jejich podání: Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 
750 11 Přerov 2, Odbor ekonomiky, III. poschodí, dveře č. 66 – Kristina Bukvaldová.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

1112/24/4/2014 Úvěr 100 mil. Kč - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 22/12/LCD ze dne 24.02.2012 mezi 
statutárním městem Přerov jako dlužníkem a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 
Praha 4, IČ 45244782, jako věřitelem, kterým se prodlužuje konečný termín splatnosti úvěru do 
31.12.2015.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.9.2014

1113/24/4/2014 Upuštění od vymáhání pohledávky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti za panem ***, IČ: 465 87 161, 
pro pohledávku z let 1999 - 2002 za neuhrazené faktury na nájemném a zálohách na službách z 
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pronájmu nebytového prostoru na ul. Komenského 25, v Přerově, jejíž celková výše ke dni 16.6.2014 
činí 4 059 476,63 Kč, z toho neuhrazené nájemné a zálohy na službách 423 955,20 Kč a úroky z 
prodlení 3 635 521,43 Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

1114/24/4/2014 Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle přílohy.

1115/24/4/2014 Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9 - dodatek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
4122 210 Neinvestiční 

přijaté transfery 
od krajů

1 634,8 + 602,4 2 237,2

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3113 610 Základní školy 23 134,2 * + 602,4 23 736,6

* počáteční stavy navazují na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
61X Školská zařízení 40 687,0 * + 602,4 41 289,4

* počáteční stavy navazují na jiný materiál

1116/24/4/2014 Upuštění od vymáhání pohledávky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje upuštění od vymáhání a odpis pohledávky z důvodu nedobytnosti na nájemném a úhradách 
za služby spojené s předmětem nájmu v celkové výši 145.131,58 Kč za společností Profigreen s.r.o., 
IČ: 45273383, se sídlem Přerov I – Město, Trávník 14, PSČ: 750 02, který se váže k nebytovým 
prostorům umístěným v budově č.p. 1117, ul. Trávník, postavené na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov. Z dlužné částky 145.131,58 Kč činí 123.276,14 Kč dluh na nájemném a úhradách za služby a 
21.855,44 Kč dluh na úrocích z prodlení.

1117/24/4/2014 Poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
na pořízení stabilizačního systému
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení 
univerzálního stabilizačního systému.

2. schvaluje výjimku ve smlouvě o poskytnutí dotace:
a) vypouští se článek III odst. 2 ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na financování celkových 
nákladů na pořízení stabilizačního systému, na jehož položky byla dotace poskytnuta, minimálně 20% 
jeho celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."
b) vypouští se článek IV odst. 3 ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 2 
této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 
10-20 % z celkové výši dotace."

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
1355 230 Odvod z 

výherních
hracích 
přístrojů

31 400,0 * + 120,0 31 520,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
5279 110 Záležitosti 

krizového řízení j. 
n.

190,0 + 120,0 310,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a grantový 
program

25 936,1 * + 120,0 26 056,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1118/24/4/2014 Poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
na pořízení pulzních oxymetrů

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 subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení 
pulzních oxymetrů.

2. schvaluje výjimku ve smlouvě o poskytnutí dotace:
a) vypouští se článek III odst. 2 ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na financování celkových 
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nákladů na pořízení pulzních oxymetrů, na jejichž položky byla dotace poskytnuta, minimálně 20% 
jejich celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."
b) vypouští se článek IV odst. 3 ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 2 
této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 
10-20 % z celkové výši dotace."

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
1355 230 Odvod z 

výherních
hracích 
přístrojů

31 520,0 * + 20,0 31 540,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
5279 110 Záležitosti 

krizového řízení j. 
n.

310,0 * + 20,0 330,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a grantový 
program

26 056,1 * + 20,0 26 076,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1119/24/4/2014 Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Dluhonice na oslavu 110 let 
výročí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerovem a subjektem Sbor dobrovolných hasičů Dluhonice, se sídlem 
Náves 32, Přerov - Dluhonice, IČ: 65920864, na oslavu 110 let výročí SDH Dluhonice.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
6409 219 Ostatní činnosti j. 

n. (rezerva)
46 697,2 * - 35,0 46 662,2

5512 110 Požární ochrana -
dobrovolná část

30,0 * + 35,0 65,0

* počáteční stavy navazují na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
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Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a grantový 
program

25 501,1 * + 35,0 25 536,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1120/24/4/2014 Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Přerov - Újezdec na oslavu 110 
let výročí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1 schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Sbor dobrovolných hasičů Přerov - Újezdec, se 
sídlem Velké Novosady 553/12, Přerov I-Město, IČ: 65920554, na oslavu 110 let výročí SDH 
Újezdec.

2 schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
1349 230 Zrušené místní 

poplatky
0,0 + 30,0 30,0

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
5512 110 Požární ochrana -

dobrovolná část
0,0 + 30,0 30,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a grantový 
program

25 471,1 * + 30,0 25 501,1 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1121/24/4/2014 Smlouva o zápůjčce - DIVADLO DOSTAVNÍK Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje smlouvu o zápůjčce mezi statutárním městem Přerov jako zapůjčitelem a subjektem 
DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 235/39, 750 02 Přerov III - Lověšice, 
IČ: 49558048 jako vydlužitelem. Předmětem smlouvy je bezúročná zápůjčka ve výši 395.000,-- Kč 
(slovy třistadevadesátpěttisíckorunčeských) na účely spočívající v předfinancování projektu 
Dostavníčko s divadlem – mezinárodního festivalu ochotnického divadla, konaného v roce 2014 v 
Přerově. Vydlužitel se zavazuje vrátit zápůjčku v plné výši ve lhůtě nejpozději do 31. 12. 2014.



18

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. 
n. (rezerva)

47 092,2 * - 395,0 46 697,2

3429 110 Ostatní zájmová 
činnost a rekreace

0,0 + 395,0 395,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1122/24/4/2014 Záměr na poskytnutí dotace pro Okresní agrární komoru v Přerově na 
Krajské dožínky v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč subjektu Okresní agrární komora v Přerově, 
se sídlem Wurmova 2, 750 02 Přerov, IČ: 47674407, na Krajské dožínky v Přerově.

1123/24/4/2014 Poskytnutí dotace pro Nadační fond GAUDEAMUS na finále XXIII. 
ročníku mezinárodní dějepisné soutěže studentů gymnázií

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Nadační fond GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 
2283/7, 350 02 Cheb, IČ: 25228633, na finále XXIII. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže studentů 
gymnázií,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Ostatní činnosti j. 
n.
(zastupitelstvo)

304,0 * - 5,0 299,0

6409 110 Ostatní činnosti j. 
n.

0,0 + 5,0 5,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1124/24/4/2014 Poskytnutí dotace pro Obec Radslavice na obnovu hrobky Františka 
Slaměníka

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 86.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Obec Radslavice, se sídlem Na Návsi 103, 751 11 
Radslavice, IČ: 00301884, na obnovu hrobky Františka Slaměníka.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:
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Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
1355 230 Odvod z 

výherních
hracích 
přístrojů

31 540,0 * + 86,0 31 626,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3326 110 Pořízení, 

zachování a 
obnova hodnot 
místního 
kulturního, 
národního a 
historického 
povědomí

0,0 + 86,0 86,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a grantový 
program

26 076,1 * + 86,0 26 162,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1125/24/5/2014 Nejnutnější opravy domovního majetku a úprava financování akcí nad 
500 tis. Kč

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje nejnutnější opravy domovního majetku a úpravu financování akcí nad 500 tis. Kč

2. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle přílohy.

1126/24/7/2014 Ukončení činnosti odloučeného pracoviště příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Svisle 13 v objektu Kouřílkova 2; Vyjmutí části 
nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace Mateřská 
škola Přerov, Kouřílkova 2

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, se 
sídlem Přerov, Přerov I – Město, Svisle 13. 
Předmětem znění dodatku je úprava vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího 
předmětu činnosti v souvislosti s ukončením činnosti základní školy v objektu č.p. 830 na parcele p.č. 
5307/92 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, Kouřílkova 2) s účinností od 01. 07. 2014. Znění 
dodatku tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 31.7.2014

2. schvaluje dodatek č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy, 
přílohy č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Kouřílkova 2. 
Předmětem znění dodatku je vyjmutí části nebytových prostor v objektu č.p. 830 na parcele p.č. 
5307/92 a části pozemku p.č. 5307/92, zastavěná plocha v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, 
Kouřílkova 2) z hospodaření jmenované příspěvkové organizace s účinností od 01. 07. 2014. Znění 
dodatku tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014

1127/24/7/2014 Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí 
dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a Soukromou základní školou Acorn´s & 
John´s school s.r.o, IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako 
příjemcem, na úhradu části nákladů školy v přírodě organizované v období 26. 05. – 30. 05. 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014

1128/24/7/2014 Fotbalový klub KOZLOVICE - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152, se 
sídlem Přerov, Přerov IV - Kozlovice, na částečnou úhradu nákladů spojených se sportovní činností 
klubu v roce 2014, za podmínky účasti v divizi.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
1355 230 Odvod z 

výherních
hracích 
přístrojů

31 000,0 + 400,0 31 400,0

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3419 610 Ostatní 

tělovýchovná 
činnost

160,0 + 400,0 560,0
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a grantový 
program

25 536,1 * + 400,0 25 936,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1129/24/8/2014 Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace - žádost o 
finanční příspěvek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem Klíč – centrum sociálních 
služeb, příspěvková organizace, IČ 70890595, se sídlem Dolní Hejčínská 50/28, Olomouc PSČ 779 
00, jako příjemcem dotace, na zajištění poskytování pobytové sociální služby uživatelce chráněného 
bydlení s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

1130/24/8/2014 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace  
- změna zřizovatele

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. trvá na usnesení č. 19/2/4/2010 bod 1 a 2 přijatém na Zastupitelstvu města Přerova na 2. 
zasedání konaném dne 13. 12. 2010, jehož znění je:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr převodu zřizovatelských funkcí Olomouckého kraje k příspěvkové organizaci 
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, se sídlem Pavlovice u Přerova 95, IČ: 61985864 na 
statutární město Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitého majetku - pozemku 
p.č. st. 271 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 a objektu jiná stavba bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. st. 271, vše v k.ú. Pavlovice u Přerova a movitého majetku (vnitřní vybavení nemovitostí a ostatní 
příslušenství) z vlastnictví Olomouckého kraje (právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje –
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, se sídlem Pavlovice u Přerova 
95, IČ: 61985864) do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. ukládá náměstkům primátora Michalu Záchovi DiS. a Mgr. Dušanu Hluzínovi vyjednávat s 
Olomouckým krajem o převodu nemovitého majetku statutárního města Přerova v areálu Domova 
Alfreda Skeneho do vlastnictví Olomouckého kraje.

Odpovídá: M. ZÁCHA DiS., Mgr. D. HLUZÍN

Termín: 30.9.2014
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1131/24/8/2014 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní 
organizace Přerov 2 - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Přerov 2, IČ 
71199900, se sídlem Kratochvílova 35 - Přerovanka, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, 
na činnost organizace v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet po 
úpravě

Ostatní činnosti j. 
n. (zastupitelstvo)

309,0 - 5,0 304,0

4349 620 Ostatní sociální 
péče a pomoc 
ostatním skupinám 
obyvatelstva

12,6 + 5,0 17,6

1132/24/9/2014 Schválení nových znění zakladatelských listin společností založených 
statutárním městem Přerovem 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje nové znění stanov akciové společnosti založené statutárním městem Přerovem, 
obchodní společnosti Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Blahoslavova 1499/7, a to z důvodu podřízení se nové právní úpravě podle ust. § 777 odst. 5 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle přílohy 
č. 1 důvodové zprávy.

2. schvaluje nové znění zakladatelské listiny společnosti založené statutárním městem Přerovem, 
obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s. r. o., IČ 27841090, se sídlem Přerov, Na 
Hrázi 3165/17, a to z důvodu podřízení se nové právní úpravě podle ust. § 777 dst. 5 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle přílohy 
č. 2 důvodové zprávy.

3. schvaluje nové znění zakladatelské listiny společnosti založené statutárním městem Přerovem, 
obchodní společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., IČ 27831337, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Blahoslavova 79/3, a to z důvodu podřízení se nové právní úpravě podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle přílohy 
č. 3 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

1133/24/9/2014 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

Základní škola, Přerov, Trávník 27, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I–Město, Trávník 27, IČ: 
45180091, na aktivitu „Zelené střešní terasy a Vodní svět ve školní zahradě“, ve výši 28.000,- Kč,
Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, Žižkova 12, IČ: 
47184469, na aktivitu „Environmentální vzdělávání v BIOS ve školním roce 2014/2015“, ve výši 
22.940,- Kč,
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 11 
Přerov, IČ: 00097969, na aktivitu „Pod kloboukem–nový program ORNIS pro školy“, ve výši 12.000,-
Kč,
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 11 
Přerov, IČ: 00097969, na aktivitu „Atlas ptáků neobyčejných–výstava a doprovodný program“, ve 
výši 10.000,- Kč,
Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 751 52 Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 
70259925, na aktivitu „Ekovýuka 5–Půda“, ve výši 9.000,- Kč,
Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem 750 02 Přerov I–Město, Máchova 14, IČ: 62350161, 
na aktivitu „Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26–U zajíčků“, ve výši 19.875,- Kč,
Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I–Město, Želatovská 8, IČ: 
49558862, na aktivitu „Barvy roku“, ve výši 21.145,- Kč,
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, se sídlem 751 52 Přerov, Komenského 29, 
IČ: 00842966, na aktivitu „CYKLOCITY“, ve výši 13.500,- Kč,
J*** V***, ***, 751 24 Přerov II–Předmostí, na aktivitu „Kresby (přízemí domu)– doba Lovci 
mamutů“, ve výši 3.000,- Kč,
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1971, Jaselská 1 v Přerově, se sídlem 750 00 Přerov, 
Přerov I–Město, Jaselská 1971/1, IČ: 25890123, na aktivitu „Komunitní vytvoření štěrkem mulčované 
předzahrádky včetně informací o druhovosti“, ve výši 32.380,- Kč,
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, 
se sídlem 750 11 Přerov, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu „Školní soutěž a výukové programy 
pro žáky OA Přerov“ ve výši 26.000,- Kč.

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

Střední škola gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7, se sídlem 750 02 Přerov, Šířava 7, IČ: 
60609460, na aktivitu „Co se děje s komunálním odpadem?“, ve výši 29.700,- Kč,
Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8, se sídlem 750 02 Přerov, Kouřílkova 8, IČ: 
60609460, na aktivitu „Dáváme učení zelenou a autům červenou“, ve výši 25.000,- Kč,
Občanská společnost DSi, o.s., se sídlem Beňov 75, 750 02 p. Přerov, IČ: 27001041, na aktivitu 
„Svět skřítků Ňufíka a Impříka“, ve výši 19.000,- Kč,
AJORODINKA, o.p.s., se sídlem Horní náměstí 18/18, Přerov I–Město, 750 02 Přerov, IČ: 
02590425, na aktivitu „Interaktivní EKOdivadlo“, ve výši 25.000,- Kč,
o.s. KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I–Město, 750 02 Přerov, IČ: 
66743192, na aktivitu „Environmentální vzdělávání pedagogů působících na školách na území města“ 
ve výši 62.000,- Kč,
o.s. KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I–Město, IČ: 66743192, na 
aktivitu Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže na všech stupních a typech škol na 
území města“, ve výši 70.000,- Kč.

1134/24/9/2014 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
na území města Přerova
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2014 na obnovu exteriéru památkově 
významných staveb na území města Přerova s níže uvedenými žadateli v uvedené výši:

1. Ing. Bc. V***M***a Ing. M***M******oba trvale bytem *** Přerov, na obnovu vnější fasády, 
včetně výměny střešní krytiny, balkonů a klempířských prvků objektu *** Přerov, *** k.ú. 
Přerov, ve výši 55.000,- Kč,

2. A***V***, bytem *** Itálie, zastoupená na základě plné moci Ing. Z*** T***, *** Přerov, na 
obnovu vnější fasády, vč. výměny vstupních dveří objektu *** Přerov,*** k.ú. Přerov, ve výši 
30.000,- Kč,

3. Ing. J***K***J***K****** oba trvale bytem ***, Přerov, na dokončení obnovy vnějších fasád, 
včetně vstupních dveří objektu *** Přerov, *** k.ú.Přerov, ve výši 65.000,- Kč.

1135/24/9/2014 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro 
rok 2014 - Nadační fond Přerov - Cuijk

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

se neusneslo schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 30. 5. 2014 
mezi statutárním městem Přerovem jako předávajícím a subjektem Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ: 
27803201, se sídlem Přerov, Blahoslavova 71/2, jako příjemcem.

1136/24/9/2014 Nominace do správní a dozorčí rady - zájmové sdružení právnických 
osob STŘEDNÍ MORAVA - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. navrhuje do funkce člena správní rady zájmového sdružení právnických osob STŘEDNÍ 
MORAVA - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU za statutární město Přerov zvolit Mgr. Šárku 
Krákorovou Pajůrkovou,

2. navrhuje do funkce člena dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob STŘEDNÍ 
MORAVA - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU za statutární město Přerov zvolit p. Břetislava 
Passingera.

1137/24/10/2014 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a připomínkami vznesenými na 24. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 8.9.2014

V Přerově dne 16. 6. 2014


