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USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova konané dne 28. dubna 2014

1003/23/1/2014 Zahájení, schválení programu 23. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 28. dubna 2014

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala a Petra Lagu za ověřovatele 23. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

1004/23/3/2014 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole dodržování postupů při stanovování pořadí 
žadatelů o nájem obecního bytu a při následném uzavírání smluv o nájmu obecních bytů 
stanovených Vnitřním předpisem č. 20/2012, vydaným Radou města Přerova, o hospodaření s 
obecními byty, ve znění vnitřního předpisu č. 8/2013

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole postupu zaměstnanců Magistrátu města Přerova 
při nakládání s nalezenými věcmi v období roku 2013

3. bere na vědomí zápis o provedené kontrole průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky 
"Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U tenisu"

4. se neusneslo uložit Radě města Přerova vyloučit majoritu zástupců města v hodnotících 
komisích

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 20.10.2014

5. se neusneslo uložit Radě města Přerova zpracovat seznam možných členů komisí, kteří 
vyhovují dané odbornosti ve smyslu živnostenského zákona nebo dosažené praxe

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 20.10.2014

6. se neusneslo uložit Radě města Přerova rozšířit počty lidí v hodnotící komisi tak, aby byla 
umožněna účast ve výběrovém řízení všem politickým klubům Zastupitelstva města Přerova

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 20.10.2014

7. ukládá zajistit ve smlouvách s projekčními kancelářemi odpovídající sankční ujednání

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 20.10.2014

8. ukládá Radě města Přerova zvážit výhodnost externího zajišťování služeb souvisejících se 
zajištěním výběrových řízení a případně zajistit lepší funkční strukturu úseku veřejných 
zakázek.
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1005/23/3/2014 Informace o činnosti Rady města Přerova od 22. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

bere na vědomí informace o usneseních Rady města Přerova od 22. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

1006/23/4/2014 Záměr statutárního města Přerova – směna  nemovitých věcí  v 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5805/1, p.č. 
5809/2, oba v k.ú. Přerov, za části pozemků p.č. 4096/1, p.č. 4105/1, p.č. 
6587, p.č. 6589 v majetku Pragometal Moravia s.r.o., Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

neschvaluje záměr směny nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
5805/1, ovocný sad, o výměře 6.728 m2, p.č. 5809/2, ovocný sad, o výměře 1.811 m2, oba v k.ú. 
Přerov, za části pozemků p.č. 4096/1, ost. plocha, o výměře 146 m2, p.č. 4105/1, ost. plocha, o výměře 
63 m2, p.č. 6587, ost. plocha, o výměře 1.887 m2, p.č. 6589, ost. plocha, o výměře 227 m2, vše v k.ú. 
Přerov, ve vlastnictví Pragometal Moravia s.r.o., se sídlem Velká Dlážka 1984, Přerov, IČ 47669624.

1007/23/4/2014 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1252/3, p.č. 
1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 1252/8  v k.ú. Přerov .

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

se neusneslo neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1252/3, p.č. 1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 
1252/8 , vše zast. plocha a nádvoří, každá o výměře 17 m2, vše v k.ú. Přerov .

1008/23/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 3524/2, p.č. 
6569/1, 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 – pozemku p.č. 3524/2, zahrada, o výměře 209 m2, pozemku p.č. 
6569/1, zahrada o výměře 262 m2, oba v k.ú. Přerov.

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemkům p.č. 3524/2, 
zahrada, o výměře 209 m2, pozemku p.č. 6569/1, zahrada o výměře 262 m2, oba v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014
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1009/23/4/2014 Záměr statutárního města Přerova  převod nemovitých věcí z 
vlastnictví  statutárního města Přerov -  části pozemku   p.č. 2554/3 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. 2554/3, zahrada, o výměře cca 400 m2 v k.ú. Přerov.

1010/23/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 113/1 v k.ú. 
Popovice u Přerova                                                                                                                                                                          

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 113/1, 
orná půda, o výměře 77,66 m2 v k.ú. Popovice u Přerova vyznačené na situaci v příloze č. 1 do 
majetku statutárního města Přerova

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 113/1, 
orná půda, o výměře 77,66 m2 v k.ú. Popovice u Přerova vyznačené na situaci v příloze č. 1.

1011/23/4/2014 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  –  částí pozemků  p.č. 4319, p.č. 4316/3, oba v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví, 
společného jmění manželů Z*** a Ing. P*** G*** - části pozemků p.č. 4316/3, ost. plocha, p.č. 4319, 
zast. plocha a nádvoří, geometrickým plánem č. 5792-125/2013 označené jako pozemek p.č. 4319/2, 
ost. plocha, o výměře 56 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v 
celkové výši 61.600,- Kč, tj. 1.100,- Kč/m2 v k.ú. Přerov.

1012/23/4/2014 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  –  pozemků p.č. 4600/1, p.č. 4600/2, p.č. 4600/3, vše v k.ú. 
Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 
4600/1, ost. plocha, o výměře 171 m2, p.č. 4600/2, ost. plocha, o výměře 95 m2, p.č. 4600/3, ost. 
plocha, o výměře 120 m2, vše v k.ú. Přerov, do společného jmění manželů H*** K***a Ing. M*** 
K***, *** za cenu v čase a místě obvyklou 499.660,- Kč, tj. 1.294,45 Kč/m2. Náklady spojené s 
vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí 
kupující.
Převod bude uskutečněn za podmínky vybudování oplocení těchto pozemků na náklady manželů K.

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 31.7.2014

1013/23/4/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova, pozemku  p.č. 3879/2,  v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
3879/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví

- R***H*** – podíl id. 1/6;
- Ing. P*** O*** – podíl id.1/6;
- L*** O*** – podíl id.4/6;

za cenu v čase a místě obvyklou 1.500,- Kč, tj. 750,- Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením 
znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014

1014/23/4/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 545 v k.ú. Henčlov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

trvá na svém usnesení č. 731/17/3/2013, kterým schválilo úplatný převod pozemku p.č. 545, zahrada, 
o výměře 792 m2, v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví M*** M*** 
za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá činí 118 800,- Kč, tj. 150,-
Kč/m2.

1015/23/4/2014 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  - pozemků p.č. 622/24 a p.č. 622/11, oba v k.ú. Kozlovice u 
Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

trvá na svém usnesení č. 894/20/3/2013, kterým schválilo úplatný převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 622/24, trvalý travní porost, o výměře 1831 m2 a 
p.č. 621/11, vodní plocha, o výměře 13 m2, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví Ing. 
F***K***, *** a J*** K*** za kupní cenu ve výši - dle znaleckého posudku, cena v místě a čase 
obvyklá 61 740,- Kč, tj. 33,50 Kč/m2 a to za podmínky finančního krytí.

1016/23/4/2014 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
převod části pozemku p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5290/103, ostatní plocha, v k.ú. Přerov, dle 
geometrického plánu č. 3705-118/2007 označené jako díl „a“ o výměře 0,44 m2 z pozemku p.č. 
5290/1, v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů L***a J*** 
C*** za kupní cenu 352,- Kč, t.j. 800,- Kč/m2.
Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že součástí kupní smlouvy bude současně převod části 
pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 3705-118/2007 jako díl "b", z 
vlastnictví vlastníka pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov do společného jmění manželů L*** a J*** 
C***

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

1017/23/4/2014 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 (ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, 
označené v geometrickém plánu č. 5906-4/2014 ze dne 28.1.2014 jako pozemek p.č. 5024/5 (ostatní 
plocha – silnice) o výměře 43 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

1018/23/4/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 
1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců a úplatný převod 
spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov k 5 
bytovým jednotkám za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném 
znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 
1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. 
Přerov (Šrobárova 9, 11, 13) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném 
na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 3067/4 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 vnitřní směrnice č. 1/98 (Zásady 
realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy.

2. schvaluje úplatný převod 5 spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, 
které k vlastnictví 5 bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do 
vlastnictví majitelů těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřní směrnice č. 
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1/98 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.), v 
platném znění. Prodané bytové jednotky a kupní ceny za převod pozemků jsou uvedeny v 
příloze č. 1 této předlohy.

1019/23/4/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 
2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje převod 3 bytových jednotek č. 2506/5, č. 2508/4, č. 2508/6 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 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v 
k.ú. Přerov, které nejsou užívány nájemci a jsou volné, do vlastnictví paní B*** S***.

2. neschvaluje převod 8 bytových jednotek č. 2506/2, č. 2506/3, č. 2506/6, č. 2507/1, č. 2507/2, 
č. 2507/6, č. 2508/3, č. 2508/5 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 příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech 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 a pozemků p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, které jsou užívány nájemci a nebyla s 
nájemci uzavřena smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky, do vlastnictví paní B*** 
S***.

3. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2506/1 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 příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 3.12.2013 s *** E*** V***, z důvodu 
nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní ceny 
375.358,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

4. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2507/3 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 příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 21.8.2013 s *** L*** M*** N***, z 
důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní 
ceny 375.982,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

5. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2507/5 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 příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
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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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 18.9.2013 s *** B*** J*** K***, z 
důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní 
ceny 374.759,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

6. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2508/1 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 příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 23.8.2013 s *** N*** M***, z důvodu 
nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní ceny 
449.357,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

7. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2508/2 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 příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 30.8.2013 s *** J*** P*** M***, z 
důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní 
ceny 368.665,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

8. schvaluje vyjmutí 17 bytových jednotek 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 příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech 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 a 
pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, z prodeje ve smyslu zákona 
č. 72/1994 Sb. v platném znění, do vlastnictví nájemců dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v 
platném znění.

1020/23/4/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
nebytových jednotek a nebytových prostor

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod
A. nebytové jednotky č. 2610/101 o výměře 65,9 m2 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, 
č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov 
(Klivarova 1, 3, 5), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 
2424/2 v k.ú. Přerov ve výši 659/16369 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 726.000,- Kč 
do vlastnictví *** J*** Ch***.

B. nebytové jednotky č. 2611/104 o výměře 92,4 m2 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 
2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 
3, 5), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, 
č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov ve výši 
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924/16369 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.034.000,- Kč 
do podílového spoluvlastnictví *** A*** N*** a *** E*** K***.

C. nebytové jednotky č. 2589/103 o výměře 101,62 m2 v objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 
2589, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 2, 
4, 6), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, 
č.p. 2589, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov ve výši 
10162/202068 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.137.000,-
Kč a 
nebytové jednotky č. 2589/104 o výměře 31,76 m2 v objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 2, 4, 6), 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 
22589, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov ve výši 
3176/202068 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 357.000,- Kč 
do vlastnictví společnosti Pekárna Racek, s.r.o., IČ 625 82 178, se sídlem Přerov I – Město, gen. 
Štefánika 185/38.

D. nebytové jednotky č. 643/101 o výměře 145,53 m2 v objektu k bydlení č.p. 643, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4), včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 643, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město a pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov ve výši 14553/53164 za cenu v místě a čase 
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.689.000,- Kč a
nebytové jednotky č. 159/102 o výměře 39,14 m2 v objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 5), včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město a pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov ve výši 3914/68669 za cenu v místě a čase 
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 575.000,- Kč 
do vlastnictví společnosti Opti Lens spol. s r.o., IČ: 44889135, se sídlem Přerov I – Město, Žerotínovo 
náměstí č. 4.

E. nebytové jednotky č. 641/102 o výměře 159,01 m2 v objektu k bydlení č.p. 641, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 641, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město a pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov ve výši 15901/137821 za cenu v místě a čase 
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.193.000,- Kč do podílového spoluvlastnictví 
společnosti Žerotín Z.H. s.r.o., IČ 25358961, se sídlem Přerov I – Město, Čechova 1184/2 (podíl ve 
výši id. 1/10) a *** M*** P***, (podíl ve výši id. 9/10).

F. nebytové jednotky č. 2894/102 o výměře 120,4 m2 v objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, 
č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov (Kainarova 
7, 8, 9), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, 
č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov ve 
výši 1204/37984 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
1.445.000,- Kč do vlastnictví *** S*** Š***.

G. nebytové jednotky č. 192/101 o výměře 184,1 m2 v objektu k bydlení č.p. 192, č.p. 193, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 6, 8), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 192, č.p. 193, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov ve výši 1841/17619 za 
cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.394.000,- Kč do vlastnictví 
společnosti EXUN Team s.r.o., IČ 28604211, se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37.

H. nebytové jednotky č. 100/102 o výměře 130,3 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 
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pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ve výši 1303/12953 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 1.596.000,- Kč do vlastnictví společnosti Mezi Světy, s.r.o., IČ 
24151025, se sídlem Přerov I – Město, Palackého 20.

I. 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.

J. nebytové jednotky č. 48/101 o výměře 11,81 m2 v objektu k bydlení č.p. 48, příslušném pro část 
obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 745 v k.ú. Předmostí (Hranická 11), včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 48, příslušném pro část obce 
Přerov II – Předmostí a pozemku p.č. st. 745 v k.ú. Předmostí ve výši 1181/138873 za cenu v místě a 
čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 135.000,- Kč do vlastnictví *** J*** O***.

K. nebytové jednotky č. 2484/101 o výměře 123,19 m2 v objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 
2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov (Purkyňova 10, 
12, 14), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, 
č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov ve výši 
12319/171542 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.078.000,-
Kč do vlastnictví společnosti Pekárna Racek, s.r.o., IČ 625 82 178, se sídlem Přerov I – Město, gen. 
Štefánika 185/38.

L. nebytové jednotky č. 1971/16 o výměře 15,93 m2 v objektu k bydlení č.p. 1971, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov (Jaselská 1), včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 1971, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov ve výši 1593/161368 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 210.000,- Kč do vlastnictví *** P*** D***.

M. nebytové jednotky č. 641/101 o výměře 85,92 m2 v objektu k bydlení č.p. 641, příslušném pro část 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 641, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město a pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov ve výši 8592/137821 za cenu obvyklou stavu před 
rekonstrukcí nebytové jednotky, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.198.000,- Kč do 
vlastnictví společnosti ROGIN Zero s.r.o., IČ 28618416, se sídlem Přerov I – Město, Žerotínovo 
náměstí 15.

2. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 159/101 o výměře 72,35 m2 v objektu k 

bydlení č.p. 159, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. 
Přerov (Žerotínovo nám. 5), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 
61/4 v k.ú. Přerov ve výši 7235/68669 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 1.058.000,- Kč do vlastnictví společnosti IKO 21 s.r.o., IČ: 
25388932, se sídlem Přerov I – Město, Žerotínovo náměstí č. 159/5.
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3. schvaluje zrušení záměru úplatného převodu 

A. nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 2, 4, 6), včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 
- nebytové jednotky č. 2588/101 o výměře 98,31 m2, spoluvlastnický podíl ve výši 9831/202068
- nebytové jednotky č. 2588/102 o výměře 65,27 m2, spoluvlastnický podíl ve výši 6527/202068

B. nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 643, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4), včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 643, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 60/1 v 
k.ú. Přerov
- nebytová jednotka č. 643/102 o výměře 119,5 m2, spoluvlastnický podíl ve výši 11950/53164

C. nebytových jednotek 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 příslušných spoluvlastnických 
podílů 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
- nebytové jednotky č. 190/102 o výměře 194,6 m2 včetně spoluvlastnického podílu 1946/17629
- nebytové jednotky č. 191/103 o výměře 91,4 m2 včetně spoluvlastnického podílu 914/17629.

D. nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 1368, č.p. 2821, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov (Kozlovská 7, 9), včetně příslušných spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1368, č.p. 2821, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město a pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2821/101 o výměře 15,1 m2 včetně spoluvlastnického podílu 151/27987.

E. nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 424, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Čapky Drahlovského 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 424, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 424/102 o výměře 38,3 m2 včetně spoluvlastnického podílu 383/9482

F. pozemku p.č. 217 v k.ú. Přerov včetně budovy č.p. 1746, příslušné pro část obce Přerov I – Město, 
která je součástí pozemku p.č. 217 v k.ú. Přerov (Jateční 22).

G. pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov včetně budovy č.p. 882, příslušné pro část obce Přerov I – Město, 
která je součástí pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26).

H. pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov včetně budovy č.p. 1072, příslušné pro část obce Přerov I –
Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46).

I. nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku 
p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2631/103 o výměře 41,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu 4125/99447

J. nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 2616, č.p. 2617, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5307/13 v k.ú. Přerov (Želatovská 10, 12), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2616, č.p. 2617, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 5307/13 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2617/101 o výměře 74 m2 včetně spoluvlastnického podílu 7400/135253
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K. nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 291, č.p. 292, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2883/39 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 24, 26), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 291, č.p. 292, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2883/39 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 291/101 o výměře 11,2 m2 včetně spoluvlastnického podílu 4/895

L. nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 1, č.p. 2, příslušném pro část obce Přerov II - Předmostí, 
na pozemku p.č. st. 778 v k.ú. Předmostí (Teličkova 1, 2), včetně příslušných spoluvlastnických podílů 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 1, č.p. 2, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí 
a pozemku p.č. st. 778 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 1/101 o výměře 16 m2 včetně spoluvlastnického podílu 4/697

M. nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2433, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 468 v k.ú. Přerov (Bratrská 20), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 2433, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku 
p.č. 468 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2433/101 o výměře 140,9 m2 včetně spoluvlastnického podílu 1409/9538

N. nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 240, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 240, příslušném pro část obce Přerov I – Město, pozemku 
p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 240/93 o výměře 41,45 m2 včetně spoluvlastnického podílu 4145/517135
- nebytové jednotky č. 240/92 o výměře 41 m2 včetně spoluvlastnického podílu 4100/517135

O. nebytové jednotky č. 2610/102 o výměře 68 m2 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5), 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 
2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov 

- nebytové jednotky č. 2610/102 o výměře 68 m2 včetně spoluvlastnického podílu 680/16369

1021/23/4/2014 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  
rodinného domu  č.p. 228, příslušného k části obce Přerov III -
Lověšice,  který je součástí pozemku p.č.st. 229,  pozemek p.č. st. 229, 
zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 65, ost. plocha,  v k.ú. Lověšice u 
Přerova (Dělnický dům v Lověšicích).

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a movitého majetku 
ze dne 23.3.2004 na rodinný dům č.p. 228, příslušný k části obce Přerov III - Lověšice, který je 
součástí pozemku p.č.st. 229 a pozemky p.č. st. 229, zast.pl. a nádvoří, o výměře 398 m2 (dříve 401 
m2) a p.č. 65, ost. pl., sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1.108 m2, (dříve 1.108 m2), vše v k.ú. 
Lověšice u Přerova, (Dělnický dům v Lověšicích), uzavřenou mezi Fondem dětí a mládeže "v 
likvidaci", se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 43, IČ 47987197, jako převodcem a statutárním 
městem Přerov, jako nabyvatelem, dle přílohy č. 2.

Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi statutárním městem Přerov a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2014
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1022/23/4/2014 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 313/3 v k.ú. Újezdec u Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva Města Přerova č. 869/29/3/2009, ze dne 17.12.2009 
a to tak, že bude nově znít:

"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 313/3, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 1935 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví České republiky 
- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 
69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova, (dále jen nabyvatel) za následujících podmínek:

1. Nabyvatel se zavazuje o pozemek parcelu č. 313/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, v 
katastrálním území Újezdec u Přerova řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům veřejné zeleně, 
veřejného prostranství, a místní komunikace III.tř. V případě převodu nemovité věci z důvodu 
veřejného zájmu nelze nemovitou věc využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům, 
nelze ji pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí.

2. V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném zájmu a bude ji 
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní 
pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně 
a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí 
převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín do 
kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu 
porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.

3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem 
písemně vyzván. 

4. Bude-li zjištění smluvní pokuty spojené s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně 
jiné účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů 
poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

5.Převodce je oprávněn kdykoliv během 10 -ti leté lhůty, kontrolovat, zda jsou všechny omezující 
podmínky ze strany nabyvatele dodrženy a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnou 
odpovídající součinnost.

6. Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění 
podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu, za rok předcházející, tj. zprávu o 
zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel ve smlouvě 
zavázal. Z porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč, a to 
ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2 zřizuje v souladu s § 1761 občanského zákoníku ve prospěch převodce jako oprávněného, na 
pozemku p.č. 313/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Újezdec u Přerova věcné právo, 
spočívající v závazku nabyvatele, nezcizit, nezatížit zástavním právem převáděnou nemovitou 
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věc, a to po dobu 10 let ode dne jejího nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele 
se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

1023/23/4/2014 Úplatný převod pozemků p.č. 5307/544, p.č. 5307/548 a p.č. 5307/549 v 
k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 5307/544 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 
výměře 304 m2 a p.č. 5307/548 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 128 m2 v k.ú. 
Přerov z podílového spoluvlastnictví K*** F*** a S*** S*** (každá k id. ½), do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 224.800,- Kč za podmínky finančního krytí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2. neschvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5307/549 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační 
plocha) o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví K*** F*** a S*** S*** 
(každá k id. ½), do vlastnictví statutárního města Přerova.

1024/23/4/2014 Převod id. 1/8 pozemků p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7 v k.ú. 
Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje účast statutárního města Přerova na veřejné dražbě, která byla nařízena usnesením –
dražební vyhláškou vydanou Exekutorským úřadem Olomouc – soudním exekutorem Mgr. 
Janem Svobodou dne 31.3.2014 pod č.j. 164 EX 1429/13-135, jejímž předmětem bude dražba 
spoluvlastnického podílu id. 1/8 na pozemcích p.č. 6724/4 (ostatní plocha – sportoviště a 
rekreační plocha) o výměře 3337 m2, p.č. 6724/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2

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

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

3. pověřuje Bc. Miloslava Dohnala, vedoucího majetkoprávního oddělení odboru správy 
majetku a komunálních služeb MMPr, zastupováním statutárního města Přerova při veřejné 
dražbě dle bodu 1. usnesení a ke všem činnostem s tím spojeným.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014
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1025/23/4/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  
do majetku statutárního města Přerova, bytových  a nebytových 
jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého 23), 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. 
Přerov  a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, 
pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu 
bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova bez č.o.), bytových  a nebytových 
jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov 
I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16), 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

se neusneslo schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova, bytových jednotek č. 1945/1, č. 1945/2, č. 1945/3, č. 1945/4, č. 1945/5, č. 
1945/104 a nebytových jednotek č. 1945/101, č. 1945/102, č. 1945/103, č. 1945/105, č. 1945/106, v 
objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. 
Přerov (Palackého 23), včetně s nimi souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu č.p. 1945 příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov, a 
spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31, o výměře 205 m2, v k.ú. 
Přerov, včetně objektu bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 31, 
v k.ú. Přerov ( Kratochvílova bez č.o.), bytových jednotek č. 120/2, č. 120/4, č. 120/5 a nebytových 
jednotek č. 120/101, č. 120/102, č.120/103, č. 120/104, v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16), včetně s nimi 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov, a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v 
k.ú. Přerov.

1026/23/4/2014 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 439/22  a části pozemku p.č. 456/1  v k.ú. 
Lověšice u Přerova za části pozemku p.č. 439/7 v k.ú. Lověšice u 
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 439/22, označené dle geometrického plánu č. 396-117/2013 jako pozemek p.č. 
439/27, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 456/1, 
označené dle geometrického plánu č. 396-117/2013 jako pozemek p.č. 456/7, ostatní plocha -
ostatní komunikace, o výměře 38 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova do vlastnictví Olomouckého 
kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-Hodolany za podmínky, že 
současně bude realizováno bezúplatné nabytí nemovitých věcí z majetku Olomouckého kraje, 
IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-Hodolany - částí pozemku p.č. 
439/7, označených dle geometrického plánu č. 396-117/2013 jako pozemky p.č. 439/26, 
ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 32 m2, p.č. 439/28, ostatní plocha - silnice, o 
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výměře 24 m2 a p.č. 439/29, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 30 m2 v k.ú. 
Lověšice u Přerova do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. schvaluje bezúplatné nabytí nemovitých věcí z majetku Olomouckého kraje, IČ 60609460, se 
sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-Hodolany - částí pozemku p.č. 439/7, označených 
dle geometrického plánu č. 396-117/2013 jako pozemky p.č. 439/26, ostatní plocha - ostatní 
komunikace, o výměře 32 m2, p.č. 439/28, ostatní plocha - silnice, o výměře 24 m2 a p.č. 
439/29, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 30 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova do 
vlastnictví statutárního města Přerova.

1027/23/4/2014 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 4717/23, ost. plocha, o výměře 309 m2 a p.č. 
4717/31, ost. plocha, o výměře 83 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 
Přerova, do vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Střední školy zemědělské 
Přerov, Osmek 47, IČ 63701171, za podmínky že současně bude realizováno bezúplatné 
nabytí pozemku p.č. 6767/1, ost. plocha, o výměře 835 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
Olomouckého kraje, s právem hospodaření Střední školy zemědělské Přerov, Osmek 47, do 
vlastnictví statutárního města Přerova, IČ 00301825.

2. schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6767/1, ost. plocha, o výměře 835 m2, z vlastnictví 
Olomouckého kraje, s právem hospodaření Střední školy zemědělské Přerov, Osmek 47, IČ 
63701171, do vlastnictví statutárního města Přerova, IČ 00301825.

1028/23/4/2014 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  části 
pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 25/1 v k.ú. 
Popovice u Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 690/16/3/2013 ze dne 4.2.2013.

2. schvaluje směnu části pozemku p.č. 621, orná půda, dle geometrického plánu č. 1085-98/2012 
označenou jako pozemek p.č. 621/4, orná půda, o výměře 624 m2, v k.ú. Předmostí, ve 
vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 25/1, orná půda, dle 
geometrického plánu č. 225-181/2013 označenou jako pozemek p.č. 25/9, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 283 m2, v k.ú. Popovice u Přerova, ve vlastnictví A*** O***, s 
doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve výši 172.300,- Kč, ve prospěch 
statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

1029/23/4/2014 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - objektu k bydlení č.p. 148 
(Městský dům, ul. Kratochvílova 1), příslušnému k části obce Přerov I 
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- Město, který je součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov a pozemku 
p.č. 136 v k.ú. Přerov, a movitým věcem ve vlastnictví statutárního 
města Přerova a společnosti IMIT s.r.o. tvořícím vybavení Městského 
domu v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod movitých věcí dle přílohy z vlastnictví společnosti IMIT s.r.o., se 
sídlem Radslavice 315, IČ 62360540, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 
ve výši 66.165,- Kč, navýšenou o částku odpovídající 21 % DPH.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2014

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí dle přílohy 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 za podmínky, že movité věci 
budou převedeny z vlastnictví společnosti IMIT s.r.o., se sídlem Radslavice 315, IČ 
62360540, do vlastnictví statutárního města Přerova dle bodu 1. usnesení.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2014

1030/23/4/2014 Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Přerov a společností 
PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I -
Město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje dohodu o narovnání, kterou budou vypořádány závazky plynoucí pro společnost 
PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Skopalova 
2861/7, PSČ 75002 z kupních smluv č. 23-001-022-06 a 23-001-021-06, které byly uzavřeny 
dne 3.10.2006 mezi statutárním městem Přerov a společností PSS Přerovská stavební a.s., 
když předmětem těchto smluv byl úplatný převod nemovitých věcí, objektu bydlení č.p. 2435, 
příslušného k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4167/3 (Svépomoc 
II/44) a pozemků p.č. 4167/3 a p.č. 4167/2, vše v k.ú. Přerov a objektu bydlení č.p. 2434, 
příslušného k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4167/5 (Svépomoc 
II/45) a pozemků p.č. 4167/5 a p.č. 4167/4, vše v k.ú. Přerov, a to tak, že se PSS Přerovská 
stavební a.s. zavazuje uhradit statutárnímu městu Přerov částku 200.000,--Kč (viz. příloha č. 
1)

2. se neusneslo schválit dohodu o narovnání, kterou budou vypořádány závazky plynoucí pro 
společnost PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Skopalova 2861/7, PSČ 75002 z kupních smluv č. 23-001-022-06 a 23-001-021-06, které byly 
uzavřeny dne 3.10.2006 mezi statutárním městem Přerov a společností PSS Přerovská stavební 
a.s., když předmětem těchto smluv byl úplatný převod nemovitých věcí, objektu bydlení č.p. 
2435, příslušného k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4167/3 
(Svépomoc II/44) a pozemků p.č. 4167/3 a p.č. 4167/2, vše v k.ú. Přerov a objektu bydlení č.p. 
2434, příslušného k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4167/5 
(Svépomoc II/45) a pozemků p.č. 4167/5 a p.č. 4167/4, vše v k.ú. Přerov, a to tak, že se PSS 
Přerovská stavební a.s. zavazuje uhradit statutárnímu městu Přerov:

• částku 200.000,--Kč do tří pracovních dnů ode dne podpisu této dohody, 
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• smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč, pokud do dvou let ode dne uzavření této dohody neodstraní 
objekty bydlení č.p. 2435, který je součástí pozemku p.č. 4167/3 a který je příslušný k části obce 
Přerov I - Město a č.p. 2434, který je součástí pozemku p.č 4167/5 a který je příslušný k části obce 
Přerov I - Město, vše v k.ú. Přerov a obci Přerov, přičemž za odstranění objektů se považuje jejich 
demolice až na úroveň terénu a zasypání podzemní části staveb,
• smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč, pokud do čtyř let ode dne uzavření této dohody nezkolauduje 
novou stavbu na pozemku p.č. 4167/3 nebo p.č. 4167/2, vše v k.ú. Přerov a obci Přerov pro rodinné 
nebo bytové bydlení,
• smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč, pokud do čtyř let ode dne uzavření této dohody nezkolauduje 
novou stavbu na pozemku p.č. 4167/5 nebo p.č. 4167/4, vše v k.ú. Přerov a obci Přerov pro rodinné 
nebo bytové bydlení.
Pro případ, že vlastník nemovitých věcí převede vlastnictví k těmto nemovitým věcem třetí osobě, 
stávají se ujednané smluvní pokuty splatnými do tří pracovních dnů ode dne právních účinků 
rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výše uvedené zesplatnění smluvních pokut nedopadá na povinnosti, které byly splněny před 
uzavřením kupní smlouvy na převod uvedených pozemků do vlastnictví třetí osoby, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.

1031/23/4/2014 Koncepční materiál - Přehled domovního majetku statutárního města 
Přerova, jeho správa a využití ( budovy a objekty ) – aktualizace č. 7.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

bere na vědomí aktualizaci č. 7 – koncepční materiál Přehled domovního majetku statutárního města 
Přerova, jeho správa a využití (budovy a objekty) dle přílohy 1-7.

1032/23/4/2014 Záměr statutárního města Přerova – poskytnutí mimořádné účelové 
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 záměr 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.

1033/23/4/2014 Záměr úplatného převodu  - doprodej bytové jednotky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

neschvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p. *** 
a ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** a p.č. *** v k.ú. Přerov (Jižní 
čtvrť IV/***) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 
*** a ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. ***, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 160 m2 a pozemku p.č. ***, zast. plocha a nádvoří, o výměře 172 m2 v k.ú. Přerov ve výši 
575/7028 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 575/7028 k pozemku p.č. ***, zast. plocha a 
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nádvoří o výměře 160 m2 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 575/7028 k pozemku p.č. 
***, zast. plocha a nádvoří o výměře 172 m2.

1034/23/5/2014 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 
31. 12. 2013

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova sestavenou ke dni 31. 12. 2013 a výsledek 
hospodaření 75.045.644,40 Kč včetně jeho použití.

1035/23/6/2014 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2013

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje
a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2013, včetně příloh a Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním 
hospodařením roku 2013, a to bez výhrad,

b) výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí,

d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2013,

2. bere na vědomí rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31.12.2013 dle přílohy č. 13.

1036/23/7/2014 Změna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu 
,,Útulek pro zvířata", ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

vydává Vnitřní předpis č. ... , kterým se mění Vnitřní předpis č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu 
,,Útulek pro zvířata", ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.5.2014

1037/23/7/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje uzavření smluv o zápůjčkách včetně jejich zajištění takto:

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného 
domu

Druhy zápůjček Částka Kč
Doba splácení

Zajištění

1. *** *** 7-zateplení domu
9-výměna klemp. 
prvků

100 000,00
4 roky

Ručitel:
***

2. *** *** 8-rekonstrukce 
koupelny

40 000,00
4 roky

Ručitel: 
***

3. *** *** 6-obnova fasády 50 000,00
4 roky

Ručitel: 
***

4. *** *** 1-výměna střešní 
krytiny

60 000,00
3 roky

Ručitel:
***

5. *** *** 2-výměna 
plynového
kotle 

50 000,00
6 let

Ručitel: 
***

6. *** *** 3-výměna dveří 50 000,00
3 roky

Ručitel: 
***

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.5.2014

2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1

3. vydává Vnitřní předpis č. …/2014, kterým se zrušuje Vnitřní předpis č. 23/07 Statut Fondu 
rozvoje bydlení a Fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní dle přílohy č. 2

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.5.2014

4. vydává Vnitřní předpis č. …/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu dle 
přílohy č. 3

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.5.2014

5. bere na vědomí vzory smlouvy o zápůjčce, včetně dokumentace představující zajištění 
zápůjčky a žádosti a zápůjčku dle přílohy č. 4

1038/23/7/2014 Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

1039/23/7/2014 Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2.
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1040/23/7/2014 Rozpočtové opatření č. 6

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2.

1041/23/7/2014 Rozpočtové opatření č. 6 – dodatek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. 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
1 255,9 * + 348,9 1 604,8

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3113 610 Základní školy 24 044,4 * + 348,9 24 393,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
61X Školská zařízení 41 572,0 * + 348,9 41 920,9

* počáteční stavy navazují na jiný materiál

2. mění usnesení č. 30/2/5/2010 bod 2. písm. a) z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
konaného dne 13. 12. 2010 tak, že text:

„a) navýšení (snížení) účelových dotací na příjmovou stranu rozpočtu a současně v souladu s 
účelovým určením na výdajovou stranu rozpočtu bez omezení, včetně přesunů těchto účelových 
prostředků ve výdajové části rozpočtu,“
se nahrazuje textem:

„a) navýšení (snížení) účelových transferů na příjmovou stranu rozpočtu a současně v souladu s 
účelovým určením na výdajovou stranu rozpočtu bez omezení, a to včetně úpravy závazného 
ukazatele,“

1042/23/7/2014 Záměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje na pořízení stabilizačního systému

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 120.000,- Kč subjektu Česká republika - Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na 
pořízení univerzálního stabilizačního systému.
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1043/23/7/2014 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení 
osvětlovací soupravy

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000,- 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 
osvětlovací soupravy, která je nezbytně nutná při zákroku u všech mimořádných situací,

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 osvětlovací soupravy, na jejíž 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

8115 210 Změna stavu krátk. 
prostředků na bank. účtech

205 301,8 * + 80,0 205 381,8

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

5279 110 Záležitosti krizového řízení j. n. 110,0 * + 80,0 190,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové opatření rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

24 681,1 * + 80,0 24 761,1

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

1044/23/7/2014 Záměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje na pořízení pulzních oxymetrů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:



22

schvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč subjektu Česká republika - Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na 
pořízení pulzních oxymetrů.

1045/23/7/2014 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení 
přívěsu pro záchranné práce při mimořádných událostech s velkým 
počtem zraněných

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 110.000,- 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 
přívěsu pro záchranné práce při mimořádných událostech s velkým počtem zraněných,

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 přívěsu pro záchranné práce při mimořádných událostech s velkým počtem 
zraněných, na jehož 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

8115 210 Změna stavu krátk. 
prostředků na bank. účtech

205 191,8 * + 110,0 205 301,8

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

5279 110 Záležitosti krizového řízení j. n. 0,0 + 110,0 110,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové opatření rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

24 571,1 + 110,0 24 681,1
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1046/23/7/2014 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. 
Jiří v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na I. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově s 
Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ 451 80 199, ve výši 
50.000,- Kč. Smlouva bude uzavřena pouze v případě, že na obnovu kaple sv. Jiří bude 
poskytnut finanční příspěvek z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR – Program regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele, a to za podmínky poskytnutí 
finančního příspěvku z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR na I. etapu obnovy kaple sv. 
Jiří v Přerově,

   
Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3741 830 Ochrana druhů a stanovišť 145,0 - 50,0 95,0
3322 830 Zachování a obnova 

kulturních památek
150,0 + 50,0 200,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové opatření rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a 
grantový program

24 761,1 + 50,0 24 811,1

3. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 135.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 6, IČ 451 80 199, na úhradu nákladů spojených s realizací omítek, nátěrů a 
vstupních dveří kaple sv. Jiří na Horním náměstí,

4. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech

205 381,8 * + 135,0 205 516,8

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 110 Zachování a obnova kulturních 
památek

0,0 + 135,0 135,0
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové opatření rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

24 811,1 * + 135,0 24 946,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

1047/23/7/2014 Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1.
Schvaluje prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 7 334,00 Kč za paní Ž*** H***, 
bytem Přerov, ***, bývalou nájemkyni bytu č.*** v objektu k bydlení č.p.***, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p. č. *** v k.ú. Přerov (***) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. ***.

2.

Schvaluj prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 31 804,00 Kč za paní Ž*** H***, 
bytem Přerov, ***, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou vyúčtováním záloh na plnění spojená s 
užíváním bytu č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***).

1048/23/7/2014 Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 671 852,00 Kč za paní E*** T***, 
nyní bytem ***,***, bývalou nájemkyní bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č. p. ***, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p. č. *** v k.ú. Přerov (***) vzniklého z důvodu 
prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. ***, v domě č. p. ***, 
(***).

1049/23/7/2014 Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

neschvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 36 815,00 Kč za paní O*** 
G***, bytem Přerov, č. bytu *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. a obci Přerov (***) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtováním těchto záloh z bytu č.***, v domě 
č. ***, na ulici ***.
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1050/23/7/2014 Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

neschvaluje prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 10 618,00 Kč za panem 
M***Z***, bytem *** bývalým nájemcem bytu č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. a obci Přerov*** vzniklého z důvodu prodlení 
s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtováním těchto záloh z bytu č. 
***, v domě č.***, na ulici ***.

1051/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 70 
495,00 Kč za panem P*** P***(dříve P***) a paní R*** P*** bývalými nájemci bytové jednotky č. 4 
v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. 
Přerov (***), posledně nám známým bytem Přerov, ***. Z dlužné částky 70 495,00 Kč činí 5 283,00 
Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 64 612,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 
28.04.2014 a 600,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích.

1052/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytů, poplatku z prodlení, zaplacených soudních nákladů a nákladů provedení 
výkonu rozhodnutí vyklizením bytu v celkové výši 370 436,50 Kč za panem J***D***, který se váže 
k bytové jednotce č. ***v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č.*** v k.ú. Přerov ***, dále k bytové jednotce č. ***v objektu k bydlení č.p. ***, , 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.*** v k.ú. Přerov ***a k bytové jednotce č. 
***v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.*** v k.ú. 
Přerov ***, kterou bez právního důvodu užíval. Z dlužné částky 370 436,50 Kč činí 68 882,00 Kč 
dluh na nájemném a zálohách na služby, 291 978,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 
28.04.2014, 4 960,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích a 4 616,50 Kč na nákladech 
provedeného výkonu rozhodnutí vyklizením bytu.

1053/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 277 
645,00 Kč za panem I***O***, bývalým nájemcem bytové jednotky č.*** v objektu k bydlení č.p. 
***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.*** v k.ú. Přerov*** posledně nám 
známým pobytem ***. Z dlužné částky činí 40 048,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 
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235 987,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 a 1 610,00 Kč na zaplacených soudních 
poplatcích.

1054/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 39 
073,00 Kč za panem O***V***, bývalým nájemcem bytové jednotky č.*** v objektu k bydlení č.p. 
***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov ***, posledně nám 
známým bytem tamtéž. Z dlužné částky činí 6 314,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 25 
572,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014, dluh 1 800,00 Kč na zaplacených soudních 
poplatcích a 5 387,00 Kč jsou náklady provedení výkonu rozhodnutí.

1055/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 104 
558,00 Kč za panem L*** H***, bývalým nájemcem bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p. 
***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov ***, posledně nám 
známým bytem tamtéž. Z dlužné částky 101 138,00 Kč činí 17 843,00 Kč dluh na nájemném a 
zálohách na služby, 85 755,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 a 960,00 Kč na 
zaplacených soudních poplatcích.

1056/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 1 476 
874,00 Kč za panem J***Š***, bývalým nájemcem bytové jednotky č.*** v objektu k bydlení č.p. 
***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov ***, posledně nám 
známým pobytem ve Věznici Olomouc. Z dlužné částky činí 153 995,00 Kč dluh na nájemném a 
zálohách na služby, 1 316 601,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 28.4.2014 a 6 278,00 Kč dluh 
na zaplacených soudních poplatcích.

1057/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 413 
253,00 Kč za paní J***P***bývalou nájemkyní bytové jednotky č.***v objektu k bydlení č.p. ***, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov ***, posledně nám 
známým pobytem ***, Přerov. Z dlužné částky činí 32 784,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na 
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služby, 378 649,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 28.4.2014 a 1 820,00 Kč na zaplacených 
soudních poplatcích.

1058/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v celkové výši 484 
899,00 Kč za manžely A***M*** a E***M***, bývalými nájemci bytové jednotky č. *** v objektu k 
bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.*** v k.ú. Přerov***, 
posledně nám známým bytem Přerov, Komenského 1477/54. Z dlužné částky 484 899,00 Kč činí 37 
551,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 445 468,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 
28.04.2014 a 1 880,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích.

1059/23/8/2014 Grantový program pro rok 2014 v oblasti sportu, volného času, 
kultury, sociální a zdravotnictví

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací v oblasti: 
a) sport - viz tabulky č. 1-15 této důvodové zprávy v celkové výši 1.700.000 Kč,
b) volný čas - viz tabulky č. 16-22 této důvodové zprávy v celkové výši 250.000 Kč,
c) kultura - viz tabulky č. 23-32 této důvodové zprávy v celkové výši 755.000 Kč,
d) sociální - viz tabulky č. 33-39 této důvodové zprávy v celkové výši 658.000 Kč,
e) zdravotnictví - viz tabulky č. 40-41 této důvodové zprávy v celkové výši 42.000 Kč,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 30.9.2014

2. neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, volného 
času, kultury, sociální a zdravotnictví, viz tabulky č. 1-41 této důvodové zprávy, kde je u 
žadatelů pod sloupcem "navrženo v roce 2014" uvedena nulová výše dotace,

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

314,0 * - 5,0 309,0

110 Grantový program v oblasti kultury 750,0 + 5,0 755,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu
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1060/23/10/2014 Záměr na zavedení Systému finanční motivace ke třídění komunálního 
odpadu pro občany města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

ukládá Radě města předložit ve spolupráci s TSMPr na zastupitelstvu konaném dne 8.9.2014 k 
projednání záměr návrhu systému finanční motivace ke třídění komunálního odpadu.

1061/23/10/2014 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 
30.000,- Kč M*** Ch***, *** na vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/7 
v k.ú. Kozlovice u Přerova pro novostavbu rodinného domu v Přerově - Kozlovicích.

1062/23/11/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2014/2015  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2014/2015 
dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga příspěvkové organizace 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2014 až 8/2015, a to z rozpočtu statutárního města 
a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný školní rok.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

1063/23/11/2014 Předání nemovitého majetku k hospodaření Základní škole Přerov, 
Boženy Němcové 16 – příspěvkové organizaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje dodatek č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy, přílohy č. 1 
zřizovací listiny Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov 
I – Město, Boženy Němcové 16. 
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Předmětem znění dodatku je předání bytu náležejícího k objektu Přerov, Přerov I – Město, Boženy 
Němcové 16, k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 05. 2014. Znění 
dodatku tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.5.2014

1064/23/11/2014 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – dietní 
stravování  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

bere na vědomí projekt „Dietní stravování“, který bude od 01. 05. 2014 realizovat Zařízení školního 
stravování Přerov, Kratochvílova 30.

1065/23/11/2014 Malminibike club pro děti o.s. - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

neschvaluje poskytnutí dotace subjektu Malminibike club pro děti o.s., IČ: 01516337, se sídlem 
Rybí 191 (okres Nový Jičín), na činnost minibikové akademie v roce 2014.

1066/23/11/2014 Tělocvičná jednota Sokol Lověšice - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Lověšice, IČ: 
75113325, se sídlem Přerov III - Lověšice, U sokolovny 226/5, na úhradu části nákladů 
spojených s opravou podlahy tělocvičny sokolovny v Lověšicích v občanské vybavenosti č.p. 
226 na parcele p.č. st. 232 v k.ú. Lověšice u Přerova v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

324,0 * - 10,0 314,0

3419 610 Ostatní tělovýchovná
činnost

150,0 * + 10,0 160,0

* počáteční stavy navazují na jinou předlohu
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1067/23/11/2014 TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši max. 15% skutečně vynaložených nákladů níže uvedené 
akce, tzn. poskytnutí částky do max. výše 1 074 000,- Kč, subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 
00534935, se sídlem Přerov I - Město, Bezručova 770/4, na částečnou úhradu nákladů spojených se 
zateplením a výměnou oken budovy loděnice v občanské vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v 
k.ú. Přerov v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 2. pololetí 2014

1068/23/12/2014 Mimořádná účelová dotace - Domov pro seniory Tovačov, p.o., Dům 
seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o., Domov Na zámečku 
Rokytnice, p.o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 42.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov pro seniory 
Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Tovačov, Nádražní č. p. 94, PSČ 
751 01, jako příjemcem dotace, na provoz pobytové sociální služby poskytované uživatelům s 
trvalým pobytem ve městě Přerově v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem 
Tovačov v roce 2014.

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov Na 
zámečku Rokytnice, příspěvková organizace, IČ 61985911, se sídlem Rokytnice, č. p. 1, PSČ 
751 04, jako příjemcem dotace, na provoz pobytové sociální služby poskytované uživatelům s 
trvalým pobytem ve městě Přerově v domově pro osoby se zdravotním postižením v Rokytnici 
v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

3. neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč subjektu Dům seniorů FRANTIŠEK 
Náměšť na Hané, příspěvková organizace, IČ 75004381, se sídlem Náměšť na Hané, 
Komenského 291, PSČ 783 44, na provoz pobytové sociální služby v roce 2014.

1069/23/12/2014 Záměr statutárního města Přerova - Svaz tělesně postižených v České 
republice z. s. místní organizace Přerov - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Svaz tělesně postižených v České 
republice z. s. místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, ve 
výši 20.000,- Kč, na poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením v roce 2014.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

1070/23/12/2014 Poskytnutí peněžitého daru na koupi upraveného automobilu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

neschvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,- Kč paní *** na koupi a úpravu automobilu 
pro přepravu osoby těžce zdravotně znevýhodněné v roce 2014.

1071/23/12/2014 NORDIC WALKING LIVE - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

neschvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 5 000,- Kč subjektu NORDIC WALKING 
LIVE, IČ 22908170, se sídlem K Milířům 273, 549 31 Hronov, na nákup a potisk propagačních 
materiálů logem Seriál zdraví v roce 2014.

1072/23/12/2014 Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně -
mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem AMEPRA, s.r.o., IČ 26473071, se sídlem Praha 2, Španělská 
1073/10 na pořádání 33. Konference sociální psychiatrie.

1073/23/12/2014 Nadace pro transplantace kostní dřeně - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem 
Nadace pro transplantace kostní dřeně, IČ 45333378, se sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 
Plzeň, jako příjemcem dotace, na činnost nadace v roce 2014.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

339,0 - 15,0 324,0

3599 620 Ostatní činnosti ve
zdravotnictví

0,0 + 15,0 15,0
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.5.2014

1074/23/12/2014 Záměr statutárního města Přerova - ALFA HANDICAP - Sdružení 
občanů se zdravotním postižením přerovského regionu - mimořádná 
účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč subjektu ALFA HANDICAP - Sdružení 
občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, IČ 26602156, se sídlem Náměstí Svobody 
1963/4, Přerov I - Město, 750 02 Přerov 2, na organizaci celostátní akce "Orientační závody 
handicapovaných", konané dne 04.05.2014 v parku Michalov v Přerově a na organizaci akce 
"Alfaolympiáda", konané dne 17.07.2014 v parku na Náměstí Svobody v Přerově.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

1075/23/12/2014 Záměr statutárního města Přerova - Oblastní charita Přerov -
mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Oblastní charita Přerov, IČ 
45180270, se sídlem 9. května 1925/82, Přerov, Přerov I - Město, PSČ 750 02, ve výši 30.000,- Kč, na 
poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

1076/23/12/2014 Záměr statutárního města Přerova - Armáda spásy v České republice, 
z. s. - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

neschvaluje záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Armáda spásy v České republice, 
z. s., IČ 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, ve výši 30.000,- Kč, na 
poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Komunitním 
centru Armády spásy v Přerově v roce 2014.

1077/23/13/2014 Zakladatelská smlouva a stanovy spolku Odpady OK, z.s., členství 
statutárního města Přerova v tomto spolku.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy spolku Odpady OK, z.s. ve znění dle Přílohy č. 1 
důvodové zprávy,

2. schvaluje členství statutárního města Přerova jako zakladatele ve spolku Odpady OK, z.s.,

3. deleguje Ing. Jiřího Lajtocha a v době jeho nepřítomnosti Mgr. Josefa Kulíška jako zástupce 
statutárního města Přerova na zasedáních valné hromady spolku Odpady OK, z.s.,

4. schvaluje Bc. Václava Zatloukala jakožto osobu určenou k jednání na ustavující členské 
schůzi spolku Odpady OK, z.s.,

5. navrhuje do funkce člena správní rady spolku Odpady OK, z.s. za statutární město Přerov 
zvolit Bc. Václava Zatloukala

1078/23/13/2014 Informace o jednání pracovní skupiny k zajištění úkolů vyplývajících z 
usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 16. 4. 
2012;  vyhlášení místního referenda ve věci umístění zařízení na 
energetické využití odpadu na území statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o jednání pracovní skupiny k zajištění úkolů vyplývajících z 
usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 16. 4. 2012 (tj. pracovní 
skupiny pro přípravu místního referenda k otázce týkající se výstavby zařízení na energetické 
využívání odpadů), které jsou uvedeny v důvodové zprávě,

2. schvaluje změnu bodu 4. svého usnesení č. 478/11/11/2012 přijatého na 11. zasedání 
konaném dne 16. 4. 2012 tak, že nový text zní:

„4. ukládá primátorovi města Přerova, aby v případě, že studie proveditelnosti doporučí vybudovat 
ZEVO na území města Přerova, předložil zastupitelstvu návrh na vyhlášení místního referenda v této 
věci v souladu s příslušnými právními předpisy.“

1079/23/14/2014 Doplnění smlouvy č.SML/0210/2014 o poskytnutí neinvestičního 
příspěvku ve výši 7.500,- Kč uzavřené dne 28. 3. 2014 mezi statutárním 
městem Přerova a subjektem Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.SML/0210/2014 uzavřené dne 28. 3. 2014 mezi 
statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný 
sbor Olomouckého kraje, IČ:70885940, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc jako příjemcem 
neinvestičního příspěvku ve výši 7.500,- Kč.

Dodatkem č. 1 bude doplněn čl. I. odst. 2 smlouvy o činnosti bodů c), d):

c) provoz, údržba, revize a opravy koncových prvků (sirén) jednotného systému varování a 
vyrozumění obyvatelstva (dále jen JSVV) na území poskytovatele 

d) provoz a údržba zadávacího pracoviště systému JSVV umístěného v Centru krizového řízené 
poskytovatele v objektu příjemce na adrese Šířava 25, 750 00 Přerov. 
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Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku se nemění.

1080/23/14/2014 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2013

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Přerov za rok 2013.

1081/23/14/2014 Stanovení počtu zastupitelů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

stanovuje v souladu s § 67 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, počet členů Zastupitelstva města Přerova na volební období 2014 - 2018 na 35.

1082/23/14/2014 Obecně závazná vyhláška č. …/2014, o zákazu provozování loterií a 
jiných podobných her na celém území města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. …/2014 o zákazu provozování loterií a jiných 
podobných her na celém území města v předloženém znění.

1083/23/15/2014 Podnět zastupitele

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

ukládá Radě města Přerova připravit na další jednání zastupitelstva právní rozbor případu Opravy 
střechy bod 4.7.1 projednávaný na 23. zasedání ZM. Prověřit tvrzení spoluvlastníka, který vystoupil na 
zasedání ZM. Prověřit zakázky od dodavatele této zakázky v následujících třech letech od předání 
díla.

1084/23/15/2014 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a připomínkami vznesenými na 23. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 16.6.2014

V Přerově dne 28. dubna 2014
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   Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                    Ing. Tomáš Dostal
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova


