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USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 15. září 2014

1138/25/1/2014 Zahájení, schválení programu 25. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 15. září 
2014

2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka a pana Ladislava Mlčáka za ověřovatele 25. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

1139/25/2/2014 Návrh na zrušení výborů Zastupitelstva města Přerova a osadních 
výborů.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, předsedy a členy výborů s účinností k 11. 10. 2014 a zároveň k tomuto 
dni ruší Výbor finanční a Výbor kontrolní

2. odvolává v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, předsedy a členy osadních výborů s účinností k 11. 10. 2014 a zároveň k 
tomuto dni ruší Osadní výbor pro místní část Předmostí, Osadní výbor pro místní část 
Popovice, Osadní výbor pro místní část Lýsky,Osadní výbor pro místní část Vinary, Osadní 
výbor pro místní část Lověšice, Osadní výbor pro místní část Újezdec, Osadní výbor pro 
místní část Žeravice, Osadní výbor pro místní část Dluhonice, Osadní výbor pro místní část 
Kozlovice, Osadní výbor pro místní část Henčlov, Osadní výbor pro místní část Čekyně, 
Osadní výbor pro místní část Penčice.

1140/25/2/2014 Informace o činnosti Rady města Přerova od 24. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

bere na vědomí informace o usneseních Rady města Přerova od 24. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

1141/25/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5384/2 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. 5384/2, zahrada, o výměře 550 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5384/2, 
zahrada, o výměře 941 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014
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1142/25/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5382/1 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. 5382/1, zahrada, o výměře 491m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5382/1, 
zahrada, o výměře 1.611 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

1143/25/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 7164/14, p.č. 
7164/13, p.č. 7164/18, p.č. 7164/2, p.č. 7164/19, p.č. 7164/9, p.č. 7164/20, 
p.č. 7164/11, p.č. 7164/12, p.č. 7164/4, p.č. 7164/1, p.č. 7164/22, p.č. 
7164/7, p.č. 7164/27, p.č. 7164/26, p.č. 7164/3, p.č. 7164/24, p.č. 7164/10, 
p.č. 7164/23, p.č. 6857/1, p.č. 7164/8, vše  v  k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 7164/14, orná půda, o výměře 957 m2, p.č. 
7164/13, orná půda, o výměře 783 m2, p.č. 7164/18, , orná půda, o výměře 46 m2, p.č. 7164/2, 
orná půda, o výměře 378 m2, p.č. 7164/19, orná půda o výměře 140 m2, p.č. 7164/9, orná 
půda, o výměře 316 m2, p.č. 7164/20, orná půda, o výměře 164 m2, p.č. 7164/11, orná půda, o 
výměře 496 m2, p.č.7164/12, orná půda, o výměře 474 m2, p.č. 7164/4, orná půda, o výměře 
344 m2, p.č. 7164/1, orná půda, o výměře 499 m2, p.č. 7164/22, orná půda, o výměře 229 m2, 
p.č. 7164/7, orná půda, o výměře 747 m2, p.č. 7164/27, orná půda, o výměře 331 m2, p.č. 
7164/26, orná půda, o výměře 133 m2, p.č. 7164/3, , orná půda, o výměře 636 m2, p.č. 
7164/24, orná půda, o výměře 131 m2, p.č. 7164/10, orná půda, o výměře 428 m2, p.č. 
7164/23, orná půda, o výměře 125 m2, p.č. 6857/1, o výměře 9.978 m2, p.č. 7164/8, orná půda, 
o výměře 560 m2, vše v k.ú. Přerov.

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemkům p.č. 
7164/14, orná půda, o výměře 957 m2, p.č. 7164/13, orná půda, o výměře 783 m2, p.č. 
7164/18, , orná půda, o výměře 46 m2, p.č. 7164/2, orná půda, o výměře 378 m2, p.č. 7164/19, 
orná půda o výměře 140 m2, p.č. 7164/9, orná půda, o výměře 316 m2, p.č. 7164/20, orná 
půda, o výměře 164 m2, p.č. 7164/11, orná půda, o výměře 496 m2, p.č.7164/12, orná půda, o 
výměře 474 m2, p.č. 7164/4, orná půda, o výměře 344 m2, p.č. 7164/1, orná půda, o výměře 
499 m2, p.č. 7164/22, orná půda, o výměře 229 m2, p.č. 7164/7, orná půda, o výměře 747 m2, 
p.č. 7164/27, orná půda, o výměře 331 m2, p.č. 7164/26, orná půda, o výměře 133 m2, p.č. 
7164/3, orná půda, o výměře 636 m2, p.č. 7164/24, orná půda, o výměře 131 m2, p.č. 7164/10, 
orná půda, o výměře 428 m2, p.č. 7164/23, orná půda, o výměře 125 m2, p.č. 6857/1, o výměře 
9.978 m2, p.č. 7164/8, orná půda, o výměře 560 m2, vše v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014
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1144/25/3/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité  věci z 
majetku statutárního města Přerova –pozemku p.č. 231 v k.ú. Žeravice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 231, ostatní plocha, o 
výměře 181 m2 v k.ú. Žeravice.

1145/25/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem a úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  - Domov 
Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitostí - pozemků p.č. st. 120, 
zastavěná plocha nádvoří, o výměře 255 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, obč.vyb., p.č. 
st. 122, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 910 m2, jehož součástí je stavba č.p. 95, 
obč.vyb., příslušná k části obce Pavlovice u Přerova, p.č. st. 123, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 56 m2, p.č. st. 124, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1442 m2, jehož součástí je 
stavba bez č.p./č.e, obč.vyb., p.č. st. 125, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 230 m2, jehož 
součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb., p.č. 253/1, ostatní plocha, o výměře 39231 m2, p.č. 
253/14, zahrada, o výměře 20401 m2, p.č. 254/4, ostatní plocha, o výměře 363 m2, p.č. 254/6, 
ostatní plocha, o výměře 65 m2 vše v k.ú. Pavlovice u Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitostí - pozemků p.č. 
st. 120, zastavěná plocha nádvoří, o výměře 255 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, 
obč.vyb., p.č. st. 122, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 910 m2, jehož součástí je stavba 
č.p. 95, obč.vyb., příslušná k části obce Pavlovice u Přerova, p.č. st. 123, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 56 m2, p.č. st. 124, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1442 m2, jehož 
součástí je stavba bez č.p./č.e, obč.vyb., p.č. st. 125, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 230 
m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb., p.č. 253/1, ostatní plocha, o výměře 39231 
m2, p.č. 253/14, zahrada, o výměře 20401 m2, p.č. 254/4, ostatní plocha, o výměře 363 m2, 
p.č. 254/6, ostatní plocha, o výměře 65 m2 vše v k.ú. Pavlovice u Přerova.

  

1146/25/3/2014 Úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál 
„hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu 
„hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících 
ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu „hotel 
Strojař“, a to:

1. pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2323 m2 a p.č. 3820 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2819 m2, včetně všech součástí a příslušenství mj. stavby 
občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 
3820, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Ministerstvo 
obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6, 

2. movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně Miroslava 
Chytilová dne 22.10.2013, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Armádní 
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Servisní, příspěvkovou organizaci, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1, Hradčany, Praha 6, 

do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši max. 40.000.000,- Kč.

1147/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu statutárního města Přerova k id. 829/14801 
pozemku p.č. 3464, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 726 m2, v k.ú. Přerov, k bytové jednotce č. 
2003/6 v objektu k bydlení č.p. 2003, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
3464 v k.ú. Přerov (nábř. Dr. E. Beneše 14) do vlastnictví J*** T***, za cenu v čase a místě obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 32.240,- Kč, tj. 793,-Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením 
znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

1148/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu statutárního města Přerova k id. 521/14801 
pozemku p.č. 3464, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 726 m2, v k.ú. Přerov, k bytové jednotce č. 
2003/7 v objektu k bydlení č.p. 2003, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
3464, v k.ú. Přerov (nábř. Dr. E. Beneše 14) do vlastnictví I*** P***, za cenu v čase a místě obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 20.260,- Kč, tj. 793,-Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením 
znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

1149/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 2521, v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu statutárního města Přerova k id. 808/7374 
pozemku p.č. 2521, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m2, v k.ú. Přerov, k bytové jednotce č. 
2407/10 v objektu k bydlení č.p. 2407, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2521, v k.ú. Přerov (Kabelíkova 2), do vlastnictví T*** N***, za cenu v čase a místě obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 21.550,- Kč, tj. 751,-Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením 
znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

1150/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova- části pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
40/1, ost. plocha, o výměře cca 150 m2, v k.ú. Přerov, do majetku CREAM uzavřený investiční fond 
a.s., se sídlem Řehořova 908/4, 130 000 Praha 3 – Žižkov, IČ 28545320, za cenu v čase a místě 
obvyklou, ke dni převodu, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Na prodej výše uvedené části pozemku 
bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena po výstavbě rampy 
do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a 
znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé. Veškeré náklady spojené s převodem 
hradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

1151/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova- části pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6714/1, ost. plocha, o výměře cca 400 m2, v k.ú. Přerov, do majetku CMN s.r.o., Lipnická 538, 750 02 
Přerov, IČ 61943975, za cenu v čase a místě obvyklou, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Na prodej 
výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude 
uzavřena po výstavbě vjezdu do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu potvrzeného 
příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé. 
Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. Předmětem této smlouvy je ujednání, kterým 
statutární město Přerov udílí souhlas s umístěním a provedením stavby samostatného vjezdu do areálu 
Renault na Lipnické ul. 5368,750 02 Přerov, na pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

1152/25/3/2014 Zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, 
p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov. Úplatný 
převodu nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  
částí  pozemků p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 
3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. zřizuje dle ustanovení § 1240 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo stavby, k 
pozemkům p.č. 3343/1, trvalý travní porost, o výměře 590 m2, p.č. 3344/3, ost. plocha, o 
výměře 1522 m2, p.č. 3344/4, vodní plocha, o výměře 2105 m2, p.č. 3345/2, ost. plocha, o 
výměře cca 1178 m2, p.č. 3345/14, ost. plocha, o výměře cca 2174 m2, p.č. 3345/16, trvalý 
travní porost, o výměře 709 m2, vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova, ve 
prospěch TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ 22826611, se sídlem Kosmákova 55, Přerov, jako 
stavebníka, na jehož základě bude stavebník oprávněn mít na pozemku stavbu haly na TK 
COURTSOL v areálu TK PRECHEZA Přerov, a to na dobu dočasnou 7 let, za úplatu 
stanovenou znaleckým posudkem, dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014
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2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemků p.č. 3343/1, trvalý travní porost, o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3, ost. plocha, o 
výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4, vodní plocha, o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2, ost. plocha, o 
výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14, ost. plocha, o výměře cca 2100 m2, p.č. 3345/16, trvalý 
travní porost, o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Přerov, do vlastnictví TK PRECHEZA Přerov 
o.s., IČ 22826611, se sídlem Kosmákova 55, Přerov. Na prodej výše uvedených částí pozemků 
bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínek 
uvedených v návrhu smlouvy – viz. příloha č.2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

1153/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
- pozemku p.č. 4514/2, části pozemků p.č. 4516 a p.č. 4394/1 v k.ú. 
Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 4514/2, zahrada, o výměře 71 m2, části pozemku p.č. 4516, 
ost. plocha a části pozemku p.č. 4394/1, ost plocha, označené dle geometrického plánu č. 5950-
66/2014 jako pozemek p.č. 4516/2, ost. plocha, o výměře 73 m2 , vše v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví V*** P***, IČ 73774855 za kupní cenu ve výši 115 200,-
Kč, tj. 800,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

1154/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1783/2, ost. plocha, označené dle geometrického 
plánu č. 5953-83/2014 jako pozemek p.č. 1783/6, ost. plocha, o výměře 110 m2, v k.ú. Přerov 
z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. O*** a Ing. 
M***S*** za kupní cenu ve výši 60 500,- Kč, tj. 550,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1783/2, ost. plocha, označené dle geometrického 
plánu č. 5953-83/2014 jako pozemek p.č. 1783/2, ost. plocha , o výměře 95 m2 a části 
pozemku p.č. 1783/5, trvalý travní porost, označené dle geometrického plánu č. 5953-83/2014 
jako pozemek p.č. 1783/7, trvalý travní porost, o výměře 16 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. M***a P***K*** za kupní 
cenu ve výši 61 050,- tj. 550,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

1155/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města 
Přerova -  části pozemku p.č. 4960/10 v k.ú. Přerov.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
4960/10, ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 5845-63/2013 jako pozemek p.č.4960/13, o 
výměře 22 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. 
závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, IČ 70890013, za kupní cenu ve výši 
10 460,- Kč, tj. 475,50 Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

1156/25/3/2014 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 úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku 
p.č. 5003, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m2 a části pozemku p.č. 328, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 83 m2 oba v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5981-82/2014 
označené jako nově vzniklý pozemek p.č. 328/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 96 m2 v k.ú. 
Přerov, do vlastnictví ***za cenu v čase a místě obvyklou 115 200,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

1157/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov  
pozemků p.č. 59/2  a p.č.  59/3, oba v k.ú. Kozlovice u  Přerova. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 
59/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 a p.č. 59/3, ostatní plocha , o výměře 44 m2 vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova, do spoluvlastnictví ***, za cenu v čase a místě obvyklou 29 400,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

1158/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky č. 2551/101 v objektu bytový dům č.p. 
2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na 
pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16).

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů 
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ pro úplatný 
převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - prodej nebytové jednotky č. 
2551/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16) o 
výměře 79,6 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
5739/1 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 
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199/4286 do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550, Jižní 
čtvrť II/14, 15, 16 v Přerově, se sídlem Přerov I – Město, Jižní čtvrť II 2552/14, IČ 29388759.

2. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2551/101, jiný nebytový prostor, v objektu 
bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
5739/1, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16) o výměře 79,6 m2 včetně s ním souvisejícího 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, 
zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 199/4286 z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550 Jižní čtvrť II/14, 
15, 16 v Přerově, se sídlem Přerov I - Město, Jižní čtvrť II 2552/14, IČ 29388759 za kupní 
cenu ve výši 40.850,-Kč (dle návrhu žadatele).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

1159/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- částí pozemků p.č. 453/1 a p.č. 453/3 oba v k.ú. Předmostí     

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 453/1, orná půda, dle geometrického plánu č. 1132-
92/2014 označené jako díl "b", o výměře 237 m2, a části pozemku p.č. 453/3, orná půda, dle 
geometrického plánu č. 1132-92/2014 označené jako díl "d", o výměře 223 m2, oba v k.ú. Předmostí z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana ***R*** K*** za kupní cenu 138.000,- Kč, 
t.j. 300,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

1160/25/3/2014 1. Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí                                                                                                        
2. Směna nemovitých věcí  -  části pozemku p.č. 30/7 za část pozemku 
p.č. 30/40  oba v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 30/7, dle geometrického plánu č. 1133-68/2014 
označené novým p.č. 30/51, o výměře 70 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov, Blahoslavova 7, IČ: 
25391453, za kupní cenu 36.400,- Kč, t.j. 520,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

2. schvaluje směnu nemovitých věcí - části pozemku p.č. 30/7, dle geometrického plánu č. 1133-
68/2014 označené novým p.č. 30/52, o výměře 60 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 30/40, dle geometrického plánu č. 1133-
68/2014 označené jako díl "a" o výměře 40 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví *** P*** W*** 
s doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 11.350,- Kč ve prospěch statutárního města 
Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014
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1161/25/3/2014 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov jehož součástí je budova č.p.  3162 
příslušná k části obce Přerov I. - Město

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 4809, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 122 m2 v k.ú. 
Přerov jehož součástí je stavba č.p. 3162, jiná stavba, příslušná k části obce Přerov I. - Město z 
vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů L*** a M*** za kupní cenu 
476.000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

1162/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek č. 457/4, č. 457/11, 
č. 1094/11 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 3067/4 k bytové 
jednotce č. 1094/3 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 za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném 
znění.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje změnu usnesení č. 1018/23/4/2014, schváleného na 23. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova dne 28.4.2014, kterým Zastupitelstvo města Přerova

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

2. schválilo 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. 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 byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy.“

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytových jednotek č. 457/4, č. 457/11, 
č. 1094/11 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov k bytové jednotce č. 
1094/3, kdy se původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost
podílu

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

cena
pozemku ve
výši 100%

kupní cena
celkem
- dle varianty 
A/
- dle varianty 
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B/
457/4 3+1 B*** I*** 6203/203682 43.083 Kč

51.019 Kč
16.010 Kč 59.093 Kč

67.029 Kč
457/11 2+1 W*** P*** 5094/203682 35.200 Kč

41.684 Kč
13.148 Kč 48.348 Kč

54.832 Kč
1094/11 2+1 Š*** R*** 5207/203682 35.981 Kč

42.609 Kč
13.439 Kč 49.420 Kč

56.048 Kč
1094/3 2+1 O*** L***

- prodaný byt
5230/203682 13.499 Kč 13.499 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost
podílu

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

cena
pozemku ve
výši 100%

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

457/4 3+1 M*** I***
M*** B***

6203/203682 43.083 Kč
51.019 Kč

16.010 Kč 59.093 Kč
67.029 Kč

457/11 2+1 W*** P***
W*** M***

5094/203682 35.200 Kč
41.684 Kč

13.148 Kč 48.348 Kč
54.832 Kč

1094/11 2+1 Š*** R***
Š*** I***

5207/203682 35.981 Kč
42.609 Kč

13.439 Kč 49.420 Kč
56.048 Kč

1094/3 2+1 M*** M***
- prodaný byt

5230/203682 13.499 Kč 13.499 Kč

V částech netýkajících se bytových jednotek č. 457/4, č. 457/11, č. 1094/11 a 1094/3 se výše uvedené 
usnesení včetně přílohy nemění.

1163/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1949/1 v 
objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v 
k.ú. Přerov (nám. Františka Rasche 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 
11.1.2014 s paní *** D*** H***, z důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a 
vrácení uhrazené celkové kupní ceny 224.773,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či 
jakékoliv jiné částky.

2. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1949/14 
v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 
v k.ú. Přerov (nám. Františka Rasche 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 
13.1.2014 s panem *** S*** Š***, z důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců 
a vrácení uhrazené celkové kupní ceny 219.076,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či 
jakékoliv jiné částky.

3. schvaluje vyjmutí 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov (nám. Františka Rasche 3), včetně 
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příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1949, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 
1160 v k.ú. Přerov, z prodeje ve smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
25/2007 v platném znění.

1164/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 9 nebytových jednotek - výměníkových stanic

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje 
úplatný převod nebytové jednotky č. 91/102 o výměře 19,9 m2 v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 
92, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 
25) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 199/16948 na společných částech objektu k bydlení č.p. 
90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov a 
spoluvlastnického podílu ve výši 199/16948 na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov za cenu 65.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 484/101 o výměře 32,9 m2 v objektu k bydlení č.p. 484, č.p. 486, 
č.p. 487, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 528/2, p.č. 529/7 vše v k.ú. 
Přerov (Čapky Drahlovského 22, 24, Bratrská 36) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 329/15263 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 484, č.p. 486, č.p. 487, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město na pozemcích p.č. 528/2, p.č. 529/7 vše v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu ve výši 
329/15263 na pozemku p.č. 528/2 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 987/61052 na 
pozemku p.č. 529/7 v k.ú. Přerov za cenu 99.000,- Kč, 

úplatný převod nebytové jednotky č. 2556/102 o výměře 11,5 m2 v objektu k bydlení č.p. 2556, č.p. 
2557, č.p. 2558, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov (tř. 
Gen. Janouška 21, 23, 25) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 115/18587 na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 115/18587 na pozemku p.č. 
5198/31 v k.ú. Přerov za cenu 33.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 2576/102 o výměře 10,53 m2 v objektu k bydlení č.p. 2574, č.p. 
2575, č.p. 2576, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov 
(Prokopa Holého 1, 3, 5) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1053/187182 na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 1053/187182 na pozemku p.č. 
5198/5 v k.ú. Přerov za cenu 31.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 2566/101 o výměře 15,7 m2 v objektu k bydlení č.p. 480, č.p. 
2565, č.p. 2566, č.p. 2567 příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. 
Přerov (Klivarova 8, 10, Žižkova 1, 3) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 157/17142 na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 
157/17142 na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov za cenu 46.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 871/102 o výměře 21 m2 v objektu k bydlení č.p. 871, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 617/2 v k.ú. Přerov (Čapky Drahlovského 17) včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 210/11396 na společných částech objektu k bydlení č.p. 871, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 617/2 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického 
podílu ve výši 210/11396 na pozemku p.č. 617/2 v k.ú. Přerov za cenu 71.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 2627/101 o výměře 17,78 m2 v objektu k bydlení č.p. 2626, č.p. 
2627, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov (Vaňkova 8, 
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10) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1778/132274 na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2626, č.p. 2627, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov a 
spoluvlastnického podílu ve výši 1778/132274 na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov za cenu 53.000,-
Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 2507/101 o výměře 82,9 m2 v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 
2507, č.p. 2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. Přerov 
(Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 829/13540 na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 829/13540 na pozemku p.č. 
5745/8 v k.ú. Přerov za cenu 195.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 424/101 o výměře 40,1 m2 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 spoluvlastnického podílu ve výši 401/9482 na společných částech objektu k bydlení č.p. 424, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického 
podílu ve výši 401/9482 na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov za cenu 121.000,- Kč,

do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov I – Město, Blahoslavova 
1499/7.

1165/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod nebytové jednotky č. 2631/102 v objektu k bydlení č.p. 
2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2487/6 v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2631/102 o výměře 93,04 m2 v objektu k bydlení č.p. 
2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 14), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2631, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov, ve výši 9304/99447, za cenu 1.010.000,- Kč (dle nabídky ve 
výběrovém řízení) z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Pekárna Racek, 
s.r.o., IČ 62582178, se sídlem Přerov I – Město, gen. Štefánika 185/38.

1166/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– změna usnesení ve věci úplatného převodu nebytové jednotky č. 
100/102 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov a nebytové jednotky č. 
159/102 v objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro část obce Přerov I
– Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

„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 na 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ve výši 1303/12953 za cenu v místě 
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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 100/20.“

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

„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 na 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov a 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 pana T*** 
K*** a pana M*** B***."

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

„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.“

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

„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 do vlastnictví společnosti Opti 
Lens spol. s r.o., IČ: 44889135, se sídlem Přerov I – Město, Žerotínovo náměstí č. 4 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 paní Z*** I***.“

1167/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod nebytové jednotky č. 2894/104 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 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 1020/23/4/2014 bod 1. F, kterým byl schválen úplatný převod 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 
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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 pana S*** Š***.

2. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2894/104 o výměře 156,4 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 1564/37984 za cenu v 
místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.640.000,- Kč do vlastnictví 
pana S*** Š***.

1168/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
nebytové jednotky č. 2611/103 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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 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 ve výši 361/16369 na společných částech 
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 a spoluvlastnického podílu ve výši 361/16369 na pozemku p.č. 
2424/2 v k.ú. Přerov za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
400.000,- Kč, do vlastnictví paní *** E*** Ř***.

1169/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
nebytových jednotek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 1020/23/4/2014, část 1., bod G., schválené na 23. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova dne 28.4.2014, kterým byl schválen úplatný převod 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 na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov 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., IĆ 
28604211, se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37.

2. ruší záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 2630/101 o výměře 71,19 m2 v objektu k 
bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2487/7 v k.ú. Přerov (Optiky 1, 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemku p.č. 2487/7 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2487/7 v k.ú. Přerov ve výši 7119/177291.

3. ruší záměr úplatného převodu 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 na 
pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov ve výši 1841/17619.
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1170/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov  
pozemků p.č. 4926/8, zastavěná plocha a nádvoří  a  p.č.  4926/9, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 4926/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví ***, za 
cenu v čase a místě obvyklou 5400,-Kč, (tj. 900,-Kč/m2).

2 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 4926/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví společnosti 
TEMPO, obchodní družstvo, Horní náměstí 104/1, Opava, za cenu v čase a místě obvyklou      
4 500,- Kč ( tj. 900,- Kč/m2).

1171/25/3/2014 Převod  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerov -
pozemků  p.č. 2639/4, p.č. 2639/5, p.č. 2639/6, p.č. 2639/7, p.č. 2639/8, 
p.č. 2639/9, p.č. 2639/10, p.č. 2639/11, p.č. 2639/14, p.č. 2637/11  a 
2637/12 vše  v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2 a pozemku p.č. 2637/12, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví *** za cenu v čase a místě 
obvyklou 16 500,-Kč ( tj. 750,- Kč/m2).

2 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2637/11, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví*** za 
cenu v čase a místě obvyklou 3 750,-Kč ( tj. 750,- Kč/m2).

3 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví ***za 
cenu v čase a místě obvyklou 14 250,-Kč ( tj. 750,- Kč/m2).

4 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví Ester 
Šmehlíkové, bytem Přerov I-Město, tř. gen Janouška 2593/9, za cenu v čase a místě obvyklou 
14 250,-Kč tj. 750,- Kč/m2).

5 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví ***, za 
cenu v čase a místě obvyklou 14 250,-Kč( tj. 750,- Kč/m2).

6 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví *** za 
cenu v čase a místě obvyklou 14 250,-Kč ( tj. 750,- Kč/m2).

7 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do spoluvlastnictví***, 
a za cenu v čase a místě obvyklou 14 250,-Kč( tj. 750,- Kč/m2).

8 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/10, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví***za 
cenu v čase a místě obvyklou 14 250,-Kč (tj. 750,- Kč/m2).

9 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/11, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví Aleny a 
Jindřicha Šebestovým, bytem Přerov I-Město, Dvořákova 2624/57, za cenu v čase a místě 
obvyklou 15 000,-Kč (tj. 750,- Kč/m2).

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 30.6.2015

1172/25/3/2014 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova  
pozemku p.č. 5307/454 v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí- pozemku p.č. 5307/454, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 143 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví ***, do vlastnictví statutárního města Přerov 
za cenu v čase a místě obvyklou 55 340,-Kč tj. 387,- Kč/m2, za předpokladu finančního krytí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

1173/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerov  pozemku p.č. 5307/256  v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5307/256, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o 
výměře 695 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví *** , do vlastnictví statutárního města Přerov za cenu v čase 
a místě obvyklou 114 460,- Kč (tj. 165,- Kč/m2).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

1174/25/3/2014 Převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova-
pozemku p.č. 702/4 v k.ú. Želatovice a pozemků p.č. 6863/4, p.č. 
6863/5, p.č. 6863/6, p.č. 6863/7 a p.č. 6863/8 vše v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 
702/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m2 v k.ú. Želatovice a pozemků p.č. 6863/4, 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m2, p.č. 6863/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
15 m2, p.č. 6863/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 61 m2, p.č. 6863/7, ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 42 m2, p.č. 6863/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 845 m2 vše v 
k.ú. Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1191/40a, s právem 
hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, 
Olomouc, Hodolany, Lipenská 753/120, do vlastnictví statutárního města Přerov. Nabyvatel uhradí 
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek na návrh vlastnického 
práva do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

1175/25/3/2014 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova částí  
pozemků p.č. 2625/1,  p.č.  2626,   p.č. 5082 za část pozemku p.č. 
2627/1 vše v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1 ruší své usnesení č. 605/14/3/2012 ze 14 zasedání Zastupitelstva města Přerova, ze dne 
5.12.2012.

2 schvaluje směnu části pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha, díl "g, "o výměře 119 m2, část 
pozemku p.č. 2626, ostatní plocha, díl "m", o výměře 8 m2, část pozemku p.č. 5082, ostatní 
plocha, díl "w", o výměře 15 m2 a část pozemku p.č. 2625/1, zahrada, díl "h", o výměře 26 m2

vše v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5761-93/2013, ze dne 18.11.2013, ve vlastnictví 
statutárního města Přerov, za část pozemku p.č. 2627/1, ostatní plocha, v k.ú. Přerov, dle 
geometrického plánu č. 5761-93/2013, ze dne 18.11.2013, označený jako díl "s" pozemku p.č. 
2627/1, ostatní plocha, o výměře 20 m2 , dále díl "p", o výměře 37 m2 a díl "o", o výměře 3 m2

vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov, Kratochvílova 6, Přerov I-
Město bez doplatku rozdílu cen. Statutární město Přerov uhradí náklady spojené s převodem 
(tj. návrh na vklad vlastnického práva, znalecký posudek, geometrický plán).

1176/25/3/2014 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví stautárního města 
Přerova do vlastnictví KIS.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje bezúplatný převod movitých věcí:
- plynový kotel s nepřímým ohřevem 150l, č. BI-90/150 G, pořizovací cena 131.877,90 Kč,
- židle - křesla čalouněná Merano, 50ks, pořizovací cena 296.650,- Kč,
- stůl MAS Granvin, 8ks, pořizovací cena 183.736,- Kč, 
- závěs sametový Alcatraz včetně řasící pásky, 90 bm, pořizovací cena 61.300,-Kč, 
- záclony Praclík včetně krejčovské úpravy, 70 bm, pořizovací cena 8.300,-Kč, 
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: 30.9.2014

1177/25/3/2014 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - 6 ks informačních kiosků.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační 
služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 
2.11.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 
13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 
2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 9 ze dne 
28.12.2012 a dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013, kterým se z majetku svěřeného k hospodaření vyjímají 
movité věci - 6 ks informačních kiosků, inv. č. 018-00000139 až 018-00000144, v celkové hodnotě 
617.061,32 Kč, dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

1178/25/3/2014 Prodej 16 bytových jednotek formou veřejného výběrového řízení tzv. 
obálkovou metodou

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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schvaluje výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ pro úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - doprodej 16 volných bytových jednotek s 
pohledávkou i bez pohledávky, dle přílohy č. 1 a to takovou, že uvedené bytové jednotky budou 
prodávány formou výběrového řízení tzv. obálkovou metodou za vyvolávací cenu 75 % ceny v místě a 
čase obvyklé dle znaleckého posudku, určené dle aktuálně platných oceňovacích předpisů a 
pohledávky na těchto bytech váznoucí nebudou postupovány kupujícím bytových jednotek na nichž 
váznou.

1179/25/3/2014 Převod vyřazených úkrytů civilní ochrany a výměníkových stanic do 
vlastnictví společenství vlastníků jednotek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ pro převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova (vyřazených úkrytů civilní ochrany a výměníkových stanic) 
a to takovou, že uvedené nebytové jednotky budou převáděny do vlastnictví společenství vlastníků 
jednotek, v jejichž domě se prostor nachází, na základě změny prohlášení vlastníka jednotek a 
začlenění dané nebytové jednotky, jako společného prostoru domu. Veškeré náklady na provedení této 
změny včetně jejího zajištění budou provedeny a uhrazeny společenstvím vlastníků jednotek.

1180/25/3/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a O*** G*** , 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 (***), jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města 
Přerova za O*** G*** na poplatku z prodlení v částce 20 364,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 
000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 21 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody 
je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem 
o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena.

1181/25/3/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a J*** M***, bývalou 
nájemkyní bytové jednotky č. 6 v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***), nyní bytem v bytové jednotce č. *** v objektu k bydlení č.p. 
***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***) jako 
dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za J*** M*** na vyúčtování záloh na 
plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku z prodlení k datu 15. 09. 2014 v částce 38 341,00 Kč, z 
toho nedoplatek na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 8 571,00 Kč a poplatek z 
prodlení k datu 15. 09. 2014 činí 29 770,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 500,00 Kč/měs. se lhůtou 
splatnosti 26 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co 
do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, 
pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

1182/25/3/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a J*** H***, 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 ***), jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za J*** 
H*** na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku z prodlení k datu 15. 
09.2014 v částce 13 572,00 Kč, z toho nedoplatek na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním 
bytu činí 1 971,00 Kč, dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 3 099,00 
Kč a poplatku z prodlení k datu 15.09.2014 činí 8 502,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 500,00 
Kč/měs. se lhůtou splatnosti 28 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je 
uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o 
ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

1183/25/3/2014 Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – na části 
pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Penčičky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 
břemene zřídit a provozovat chodník a sjezdy na silnici II/436 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 jejich provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění k tíži pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Penčičky, 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: 30.11.2014

1184/25/4/2014 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

bere na vědomí informaci o hospodaření společnosti Regionální letiště Přerov a. s., za rok 2013.

1185/25/4/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce včetně jejího zajištění takto:

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druhy zápůjček Částka Kč
Doba splácení

Zajištění

*** *** 1-oprava střechy
2-zateplení, obnova 
fasády,

100 000,00
3 roky

Ručitel:
***
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klempířské prvky 

.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1
3. schvaluje podmínky výběrového řízení pro poskytování zápůjček z Fondu oprav, 

modernizací a rozšiřování bytového fondu v roce 2015 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 12.1.2015 –
20.2.2015,

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: 30.9.2014

1186/25/4/2014 Žádost o povolení splátek dlužné částky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a 
panem *** ***, jako dlužníkem, podle níž se dlužník zaváže uhradit statutárnímu městu Přerov dluh 
vzniklý na základě porušení Smlouvy o půjčce č. 14/10 ze dne 20.9.2010, odpovídající zbývající 
dlužné částce půjčky ve výši 43 201,20 Kč s příslušenstvím, a to v pravidelných měsíčních splátkách 
ve výši 1 600,00 Kč vždy k 25. dni kalendářního měsíce. Dohoda o splátkách bude uzavřena za 
podmínky písemného uznání dluhu co do důvodu a výše dlužníkem a se sankcí ztráty výhody splátek 
pro případ prodlení s placením splátek.

1187/25/4/2014 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/13 z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu č. 6/13 ze dne 29.4.2013 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem 
a *** jako dlužníkem, jehož předmětem bude změna znění čl. III odst. 1, věty první tak, že její 
stávající text:

„Dlužník se zavazuje platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000061 a to tak, aby částku 60 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradil nejpozději 
do 15.5.2018.“

se nahrazuje textem:

„Dlužník se zavazuje platit skutečně čerpanou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. 
dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000061 a to tak, aby částku 53 396,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradil nejpozději 
do 15.5.2018.“
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V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

1188/25/4/2014 Rozpočtové opatření č. 12 a č. 13

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje upravené úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle přílohy.

1189/25/4/2014 Rozpočtové opatření č. 14

Rada města Přerova po projednání:

schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
1355 230 Odvod z výherních hracích 

přístrojů
33 080,0 * + 940,0 34 020,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3322 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 

500311 – Úprava interiéru 
pokladny a přilehlých prostor 
zámku v Přerově)

0,0 + 940,0 940,0

1190/25/4/2014 Smlouva o poskytnutí dotace v rámci grantového programu v oblasti 
kultury pro rok 2014 - Pavel Novák

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem Pavel Novák, zapsaný v Živnostenském rejstříku v Přerově pod č.j.: 
2010/2708/ZU/Ko/3, místo podnikání: U Žebračky 860/4, 750 02, Přerov I-Město, IČ: 
64596737, DIČ: CZ6410030231, schválené v rámci usnesení č. 1059/23/8/2014 z 23. zasedání 
zastupitelstva města Přerova konaného dne 28. dubna 2014 s následujícími změnami:

a) text článku I odst. 1

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 25.000,- Kč (slovy: 
dvacetpěttisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem:

- pronájem sálu
- technika, osvětlení, projekční zařízení
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- příprava projekcí, videozáznamů, střih, prezentace
- honoráře
- catering pro účinkující
- fotodokumentace a videozáznam
- audiozáznam
- propagace, tiskoviny, velkoplošná reklama

(s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu a leasingové splátky, pokuty, úroky z prodlení, sankce, 
penále, manka a škody, úroky z půjček a úvěrů, daně, správní aj. poplatky, odpisy hmotného a 
nehmotného majetku bez ohledu na vlastnictví, podíl DPH na ceně, je-li žadatel jejím plátcem), 
uskutečněné v roce 2014 v souvislosti s organizací akce Pavel Novák 50/70, dle ustanovení této 
smlouvy.

bude nahrazen textem

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 25.000,- Kč (slovy: 
dvacetpěttisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem:

- pronájem sálu
- technika, osvětlení, projekční zařízení
- příprava projekcí, videozáznamů, střih, prezentace
- honoráře
- catering pro účinkující
- fotodokumentace a videozáznam
- audiozáznam
- propagace, tiskoviny, velkoplošná reklama

(s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu a leasingové splátky, pokuty, úroky z prodlení, sankce, 
penále, manka a škody, úroky z půjček a úvěrů, daně, správní aj. poplatky, odpisy hmotného a 
nehmotného majetku bez ohledu na vlastnictví, podíl DPH na ceně, je-li žadatel jejím plátcem), 
uskutečněné v roce 2015 v souvislosti s organizací akce Pavel Novák 50/70, dle ustanovení této 
smlouvy.

b) část textu článku II

- částku ve výši 25.000,- Kč do 30.09.2014.

bude nahrazena textem

- částku ve výši 25.000,- Kč v lednu 2015.

c) v článku III odst. 5 bude část textu (věcně a časově související s kalendářním rokem 2014) 
nahrazena textem (věcně a časově související s kalendářním rokem 2015).

d) v článku III odst. 6, 8, 10 a 12 bude změněn termín z 31.01.2015 na 30.04.2015.

Ostatní ujednání smlouvy zůstanou beze změny.

2. 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 201 188,5 * - 25,0 201 163,5
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prostředků na bank. účtech

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
110 Grantový program v oblasti kultury 755,0 - 25,0 730,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé podpory a grantový 
program

25 221,1 * - 25,0 25 196,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1191/25/4/2014 Smlouva o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro rok 2014 -
Nadační fond Přerov - Cuijk

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje 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.

Dodatkem č. 1 budou provedeny tyto změny smlouvy o poskytnutí dotace:

a) text článku I odst. 1 

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 80.000,- Kč (slovy: 
osmdesáttisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem:
- vedení účtu
- výroční zpráva, daňové přiznání
- doprava, diety
- překlady
- propagace
(s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu a leasingové splátky, pokuty, úroky z prodlení, sankce, 
penále, manka a škody, úroky z půjček a úvěrů, daně, správní aj. poplatky, odpisy hmotného a 
nehmotného majetku bez ohledu na vlastnictví, podíl DPH na ceně, je-li žadatel jejím plátcem), 
uskutečněné v roce 2014 v souvislosti s činností a recipročním zájezdem občanů z Přerova do Cuijku, 
dle ustanovení této smlouvy.

se nahrazuje novým textem

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 130.000,- Kč (slovy: 
jednostotřicettisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-li příjemce jejím 
plátcem:
- vedení účtu
- výroční zpráva, daňové přiznání
- doprava, diety
- překlady
- propagace
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(s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu a leasingové splátky, pokuty, úroky z prodlení, sankce, 
penále, manka a škody, úroky z půjček a úvěrů, daně, správní aj. poplatky, odpisy hmotného a 
nehmotného majetku bez ohledu na vlastnictví, podíl DPH na ceně, je-li žadatel jejím plátcem), 
uskutečněné v období 2014 - 2015 v souvislosti s činností a recipročním zájezdem občanů z Přerova 
do Cuijku, dle ustanovení této smlouvy.

b) text článku I odst. 3

V případě, že příjemce v průběhu kalendářního roku 2014 ukončí činnost příjemce, na jejíž položky 
byla poskytnuta dotace uvedená v článku I bodě 1 této smlouvy, je povinen předávajícímu vrátit 
finanční prostředky ve výši 1/12 celkové výše dotace za každý i započatý měsíc neexistence zařízení či 
neprovozování činnosti.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím dotace uvedená v článku I 
bodě 1 této smlouvy, je předávající povinen příjemci poskytnout již pouze dotaci dle článku I bodu 1 
této smlouvy sníženou o 1/12 celkové výše dotace za každý zbývající měsíc do konce roku 2014.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím druhá splátka dotace 
uvedená v článku II této smlouvy, je předávající povinen příjemci poskytnout již pouze druhou splátku 
dotace dle článku II této smlouvy sníženou o 1/12 celkové výše dotace za každý zbývající měsíc do 
konce roku 2014.

se nahrazuje novým textem

V případě, že příjemce v průběhu kalendářního roku 2014 - 2015 ukončí činnost příjemce, na jejíž 
položky byla poskytnuta dotace uvedená v článku I bodě 1 této smlouvy, je povinen předávajícímu 
vrátit finanční prostředky ve výši 1/24 celkové výše dotace za každý i započatý měsíc neexistence 
zařízení či neprovozování činnosti.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím dotace uvedená v článku I 
bodě 1 této smlouvy, je předávající povinen příjemci poskytnout již pouze dotaci dle článku I bodu 1 
této smlouvy sníženou o 1/24 celkové výše dotace za každý zbývající měsíc do konce roku 2015.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím třetí splátka dotace uvedená 
v článku II této smlouvy, je předávající povinen příjemci poskytnout již pouze třetí splátku dotace dle 
článku II této smlouvy sníženou o 1/24 celkové výše dotace za každý zbývající měsíc do konce roku 
2015.

c) text článku II 

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy ve dvou splátkách 
na účet číslo 2571042/0800 vedený u České spořitelny, a.s., a to následovně: 
- částku ve výši 40.000,-- Kč do 30.04.2014
- částku ve výši 40.000,-- Kč do 31.08.2014

se nahrazuje novým textem

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy ve třech splátkách 
na účet číslo 2571042/0800 vedený u České spořitelny, a.s., a to následovně: 
- částku ve výši 40.000,-- Kč do 30.04.2014
- částku ve výši 40.000,-- Kč do 31.08.2014
- částku ve výši 50.000,- Kč do 31.03.2015 
d) vypouští se z článku III odst. 2 smlouvy ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na financování 
nákladů akce, na jejíž položky byla dotace poskytnuta, minimálně 20% jejich celkových nákladů, a to 
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z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."

e) v článku III odst. 3 se poslední věta "Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit do 31. 12. 2014." 
mění na "Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit do 31. 12. 2015."

f) v článku III odst. 5 se ve všech odstavcích mění text "(věcně a časově související s kalendářním 
rokem 2014)" mění na "(věcně a časově související s kalendářním rokem 2014 a 2015)." 

g) text článku III odst. 6

Příjemce je povinen písemnou specifikaci uvedenou v článku III bodě 5 této smlouvy předložit 
Kanceláři primátora Magistrátu města Přerova nejpozději do 31.01.2015. Písemná specifikace uvedená 
v článku III bodě 5 této smlouvy musí být v případě osobního doručení zaevidována na podatelně 
Magistrátu města Přerova nejpozději dne 31.01.2015, v případě zaslání poštou je rozhodující pro 
dodržení termínu datum poštovního razítka, nejpozději dne 31.01.2015.

se nahrazuje novým textem

Příjemce je povinen písemnou specifikaci uvedenou v článku III bodě 5 této smlouvy předložit 
Kanceláři primátora Magistrátu města Přerova nejpozději do 31.01.2016. Písemná specifikace uvedená 
v článku III bodě 5 této smlouvy musí být v případě osobního doručení zaevidována na podatelně 
Magistrátu města Přerova nejpozději dne 31.01.2016, v případě zaslání poštou je rozhodující pro 
dodržení termínu datum poštovního razítka, nejpozději dne 31.01.2016.

h) v článku III odst. 8, 9 a 12 se mění termín z 31.01.2015 na 31.01. 2016. 

i) vypouští se z článku IV odst. 3 smlouvy ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost v článku III bodě 
2 této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 
10-20% z celkové výše dotace."

Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí dotace se nemění.

1192/25/4/2014 Dotace pro Okresní agrární komoru v Přerově na Krajské dožínky v 
Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Okresní agrární komora v Přerově, se sídlem 
Wurmova 2, 750 02 Přerov, IČ: 47674407, na Krajské dožínky v Přerově.

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
32 780,0 * + 150,0 32 930,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3319 110 Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 150,0 150,0
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé podpory a grantový 
program

24 771,1 * + 150,0 24 921,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1193/25/4/2014 Dotace pro pana Lubomíra Dostála na výstavu jeho prací

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Lubomírem Dostálem, se sídlem Velká Dlážka 313/13, 
Přerov I-Město, IČ: 42960959, na výstavu jeho prací.

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
32 960,0 * + 10,0 32 970,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3319 110 Ostatní záležitosti 

kultury
150,0 * + 10,0 160,0

* 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

24 951,1 * + 10,0 24 961,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1194/25/4/2014 Poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na 
Moravě na dopravní konferenci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerovem a subjektem Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na 
Moravě, se sídlem Přerov, nám. T. G. Masaryka 555/16, IČ: 22866442 na dopravní konferenci 
"Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů".

2. schvaluje následující úpravy 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
32 930,0 * + 30,0 32 960,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
2229 110 Ostatní záležitosti v silniční 

dopravě
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

24 921,1 * + 30,0 24 951,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1195/25/4/2014 Dotace pro Věru Lakomou na podporu XII. ročníku soutěže MISS 
MODEL 2014

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Věrou Lakomou, se sídlem Seifertova 437/12, Přerov I-
Město, IČ: 65144465, na XII. ročník soutěže MISS MODEL 2014.

2. 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
32 970,0 * + 40,0 33 010,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3319 110 Ostatní záležitosti kultury 160,0 * + 40,0 200,0

* 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

24 961,1 * + 40,0 25 001,1



28

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1196/25/4/2014 Dotace pro Mgr. Roberta Baloga, ArtD. na realizaci baletního 
představení na hradě Helfštýně

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč Mgr. Robertu Balogovi, ArtD., se sídlem 
Masarykova třída 736/19, 779 00 Olomouc, IČ: 1854844, na realizaci baletního představení na hradě 
Helfštýně.

1197/25/4/2014 Dotace pro Taneční školu Puls Přerov na její činnost

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 Taneční školou Puls Přerov, se sídlem Osmek 11, 750 02 
Přerov, IČ: 70868514, na činnost Taneční školy Puls Přerov.

2. 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
33 010,0 * + 20,0 33 030,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3319 110 Ostatní záležitosti kultury 200,0 * + 20,0 220,0

* 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

25 001,1 * + 20,0 25 021,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1198/25/4/2014 Dotace pro Moravskou hasičskou jednotu, o.s. na reprezentaci 
družstva mladých hasičů HS MHJ Přerov na Mistrovství České 
republiky hry Plamen a dorostu 2014

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 Moravská hasičská jednota, o.s., se sídlem 
Zastávka, Stará osada 608, IČ: 49459317, na zabezpečení reprezentačního družstva mladých 
hasičů HS MHJ Přerov na Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu 2014,
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2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

299,0 * - 5,0 294,0

5512 110 Požární ochrana - dobrovolná 
část

65,0 + 5,0 70,0

1199/25/4/2014 Dotace pro Adélu Kratochvilovou na účast taneční skupiny D2Dance 
na Mistrovství světa ve Street dance show a světovém poháru Disco 
dance

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a paní Adélou Kratochvilovou, se sídlem U kapličky 
525/24, 751 17 Horní Moštěnice, IČ: 74680412, na účast taneční skupiny D2Dance na 
Mistrovství světa ve Street dance show a světovém poháru Disco dance.

2. 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
32 030,0 * + 10,0 33 040,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3319 110 Ostatní záležitosti kultury 220,0 * + 10,0 230,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé podpory a 
grantový program

25 196,1 * + 10,0 25 206,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

1200/25/4/2014 Dotace pro Odbočku Svazu letců České republiky číslo 22 - generála 
JANOUŠKA - PŘEROV na zabezpečení doprovodného programu k 
výstavě "Zkáza z nebe"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Odbočka Svazu letců České republiky číslo 
22 - generála JANOUŠKA - PŘEROV, se sídlem Přerov I-Město, Velká Dlážka 336/2, IČ: 
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75150158, na náklady spojené se zabezpečením doprovodného programu a výstavy k výročí 
letecké bitvy nad Moravou.

2. 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

34 270,0 * + 25,0 34 295,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3319 110 Ostatní záležitosti 

kultury
480,0 * + 25,0 505,0

* 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

25 496,1 * + 25,0 25 521,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1201/25/4/2014 Dotace pro "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem "Nadační fond Přerovského jazzového 
festivalu", se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, IČ: 49558005, na náklady spojené se 
zabezpečením XXXI. Československého jazzového festivalu.

2. 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

34 020,0 * + 150,0 34 170,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3319 110 Ostatní záležitosti 

kultury
230,0 * + 150,0 380,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé podpory a 
grantový program

25 246,1 * + 150,0 25 396,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1202/25/4/2014 Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 35 044,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné 
částky 43 805,00 Kč za paní J*** G***, nyní trvale hlášenou Přerov, B*** č. o. ***, vzniklého z 
důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytové jednotky č. *** v 
objektu k bydlení č p. ***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k. ú. 
Přerov (***).

1203/25/4/2014 Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 49 994,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné 
částky 62 495,00 Kč Kč za paní L*** Ř***, nyní trvale bytem Přerov, *** č. o. ***, vzniklého z 
důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytové jednotky č. *** v 
objektu k bydlení č p. ***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k. ú. 
Přerov (***).

1204/25/4/2014 Prominutí poplatku z prodlení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 3 600,00 Kč za paní I*** 
P***, nyní trvale hlášenou Přerov, K***, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh 
na plnění spojená s užíváním bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č p. ***, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k. ú. Přerov (***),

1205/25/4/2014 Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 
kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba 
levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a 
Kozlovic"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby kanalizace 
Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního 
sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic" uzavřené dne 23.9.2013 mezi statutárním městem 
Přerovem a obchodní společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ 47674521, se sídlem 
Přerov, Šířava 483/21, ve znění, které je přílohou důvodové zprávy. Dodatkem se mění výše a 
způsob financování projektu v návaznosti na upřesnění celkových nákladů stavby.
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2. pověřuje primátora statutárního města Přerova ke všem úkonům souvisejícím s upsáním 
nových akcií obchodní společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ 47674521, se 
sídlem Přerov, Šířava 483/21, upisovaných s využitím přednostního práva ke zvýšení 
základního kapitálu nejvýše o 1/3 jeho dosavadní výše s tím, že statutární město Přerov upíše 
nejvýše 10 000 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité 
hodnotě jedné akcie 1 000 Kč a uhradí emisní kurz takto upsaných akcií nejpozději ve lhůtě do 
29.12.2014.

1206/25/5/2014 Veřejná zakázka: „Zajištění dodávek elektrické energie pro rok 2015“ 
– uzavření Smlouvy o vzniku společnosti

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání veřejné zakázky 
podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za účelem společného postupu při zadání 
veřejné zakázky a společného nákupu silové energie pro rok 2015, jehož cílem má být výběr 
nejvhodnějšího dodavatele, včetně uzavření příslušné smlouvy, a to za podmínek specifikovaných dále 
v této smlouvě dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy („Smlouva o vzniku společnosti“) za účelem 
společného nákupu a zajištění dodávek silové energie pro rok 2015.

1207/25/6/2014 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 v celkové výši Kč 106 000,- na výstavbu technické 
infrastruktury (stavby distribuční soustavy NN) firmě Nemo – Development s.r.o., IČ 26818281, 
Pivovarská 89/1, Přerov. Technická infrastruktura je určena pro 16 novostaveb rodinných domů v 
lokalitě Obytný park - Přerovské zahrady (za Meoptou) v k.ú. Přerov.

1208/25/6/2014 Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby 
technické infrastruktury

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje uzavření dodatku smlouvy MMPr-SML/315/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu 
technické infrastruktury s panem Robertem Bučkem, místo podnikání Topolová 419/1, Olomouc-
Slavonín,783 01, IČ 68928955, ve smyslu prodloužení podmínky pro započetí užívání dokončených 
staveb u staveb technické infrastruktury dle stavebně právních předpisů do 30.9.2014.

1209/25/7/2014 Předání dokončené investiční akce k hospodaření školským 
příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie ZŠ Svisle

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do 
správy, přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, se sídlem Přerov, Přerov I 
– Město, Svisle 13. 
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Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zajištění 
energetických úspor objektu Základní školy Svisle, Přerov“ v ceně 17.867.080,94 Kč k hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. Znění dodatku je přílohou č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

2. schvaluje uzavření dodatku č. 7 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k 
hospodaření, přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému dne 14. 04. 2010 mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 
49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30. 
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zajištění 

energetických úspor objektu Základní školy Svisle, Přerov“ v ceně 2.436.420,13 Kč k hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. Znění dodatku je přílohou č. 2 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

1210/25/7/2014 Předání dokončené investiční akce k hospodaření školským 
příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie ZŠ U tenisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 6 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do 
správy, přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, se sídlem Přerov, Přerov 
I – Město, U tenisu 4.
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zajištění 

energetických úspor objektu Základní školy U tenisu, Přerov“ v ceně 18.006.312,19 Kč k hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. Znění dodatku je přílohou č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

2. schvaluje uzavření dodatku č. 6 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k 
hospodaření, přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému dne 14. 04. 2010 mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 
49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30. 

Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zajištění 
energetických úspor objektu Základní školy U tenisu, Přerov“ v ceně 2.134.976,61 Kč k hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. Znění dodatku je přílohou č. 2 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

1211/25/7/2014 Předání nemovitého majetku k hospodaření Základní škole Přerov, Za 
mlýnem 1 –příspěvkové organizaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy, 
přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Za 
mlýnem 1. 
Předmětem tohoto dodatku je předání bytu náležejícího k objektu Přerov, Přerov I – Město, Za 
mlýnem 1, k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. Znění 
dodatku tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

1212/25/7/2014 TJ SPARTAK PŘEROV - poskytnutí účelové dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 074 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 
00534935, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bezručova 770/4, na částečnou úhradu nákladů 
projektu „Zateplení budovy Loděnice TJ Spartak Přerov“ v občanské vybavenosti č.p. 770 na 
parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

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

31 706,0 * + 1 074,0 32 780,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3419 610 Ostatní 

tělovýchovná 
činnost

580,0 * + 1 074,0 1 654,0

* 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

25 697,1 * + 1 074,0 26 771,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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1213/25/7/2014 Sportovní klub metané Strojař Přerov - poskytnutí účelové 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 Sportovní klub metané Strojař Přerov, IČ: 
49558463, se sídlem Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených se sportovní činností 
klubu v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů:

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3113 611 Základní školy

(školy v přírodě)
2 372,6 * - 10,0 2 362,6

3419 610 Ostatní 
tělovýchovná 
činnost

560,0 + 10,0 570,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
61X Školská zařízení 41 271,7 * - 10,0 41 261,7

Dotace, přímé podpory a grantový
program

26 162,1 + 10,0 26 172,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1214/25/7/2014 ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV - poskytnutí účelové 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 ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 
70959013, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 1315/28, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účastí jezdců klubu Adama a Pavla Procházkových a Matěje Popelky na seriálu 
závodů Mistrovství světa v biketrialu, konaných v období od 10. do 24. srpna 2014 ve 
Španělsku a České republice.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Ostatní činnosti j. 
n.

269,0* - 10,0 259,0
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(zastupitelstvo)
3419 610 Ostatní 

tělovýchovná 
činnost

570,0* + 10,0 580,0

* počáteční stavy navazují na jiné materiály

1215/25/7/2014 Klub vodního póla Přerov – poskytnutí účelové dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Klub vodního póla Přerov, IČ: 66743613, se 
sídlem Přerov, Přerov I - Město, Želatovská 549/34, na částečnou úhradu nákladů spojených 
se sportovní činností klubu v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

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

33 040,0 * + 60,0 33 100,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3419 610 Ostatní 

tělovýchovná 
činnost

1 654,0 * + 60,0 1 714,0

* 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

25 206,1 * + 60,0 25 266,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1216/25/7/2014 KMK Zubr Přerov - poskytnutí účelové dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem KMK Zubr Přerov, IČ: 22886303, se sídlem 
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Přerov, Přerov II - Předmostí, Hranická 157/23, na částečnou úhradu nákladů spojených s 
nákupem nové motorové sekačky k úpravě trávy fotbalového hřiště KMK Zubr v Přerově -
Předmostí v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

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

34 195,0 * + 60,0 34 255,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3419 610 Ostatní 

tělovýchovná 
činnost

1 694,0 * + 60,0 1 754,0

* 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

25 421,1 * + 60,0 25 481,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1217/25/8/2014 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace - žádost 
o dotaci

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 Centrum sociálních služeb 
Prostějov, příspěvková organizace, IČ 47921293, se sídlem Lidická 86, Prostějov PSČ 796 01, jako 
příjemcem dotace, na zajištění poskytování pobytové sociální služby uživatelce domova se zvláštním 
režimem s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014
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1218/25/8/2014 "Anděl" - žádost o dotaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

neschvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o 
poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem 
"Anděl", IČ 66934702, se sídlem Kelč - penzion 290, 756 43 Kelč, jako příjemcem dotace, na 
charitativní akci s názvem ParaAkademie Kelč 2014.

1219/25/8/2014 TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých České republiky - žádosti o dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem TyfloCentrum 
Olomouc, o.p.s., IČ 25862294, se sídlem Olomouc, I.P.Pavlova 69, PSČ 779 00, jako 
příjemcem dotace, na provoz organizace v roce 2014.

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČ 65399447, se sídlem Praha 1, 
Krakovská ulice 1695/21, jako příjemcem dotace, na provoz organizace v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Ostatní činnosti j.n. 
(zastupitelstvo)

294,0 - 25,0 269,0

4349 620 Ostatní sociální péče a 
pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva

17,6 + 25,0 42,6

1220/25/8/2014 Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - žádost o dotaci

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 dotace a subjektem Centrum Dominika Kokory, 
příspěvková organizace, IČ 61985929, se sídlem Kokory, č. p. 54, PSČ 751 05, jako příjemcem 
dotace, na provoz pobytové sociální služby poskytované uživatelům s trvalým pobytem ve městě 
Přerově v domově pro osoby se zdravotním postižením v Kokorách v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014
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1221/25/8/2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace 
Přerov - žádost o dotaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Svaz tělesně 
postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov, IČ: 47184418, se sídlem 
Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na poskytování sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

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

31 626,0 + 20,0 31 646,0

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet po 
úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

42,6 + 20,0 62,6

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a grantový 
program

25 617,1* + 20,0 25 637,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1222/25/8/2014 ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením 
přerovského regionu - žádost o dotaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem ALFA HANDICAP 
- Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, IČ 26602156, se sídlem 
Náměstí Svobody 1963/4, Přerov I - Město, 750 02 Přerov 2, jako příjemcem dotace, na 
organizaci celostátní akce "Orientační závody handicapovaných" a akci "Alfaolympiáda" v 
roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014
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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

31 676,0* + 30,0 31 706,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

92,6* + 30,0 122,6

* 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

25 667,1* + 30,0 25 697,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1223/25/8/2014 Oblastní charita Přerov - žádost o dotaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Oblastní charita 
Přerov, IČ 45180270, se sídlem 9. května 1925/82, Přerov, Přerov I-Město, PSČ 750 02, jako 
příjemcem dotace, na poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

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

31 646,0* + 30,0 31 676,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet po 
úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

62,6 * + 30,0 92,6

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě
Dotace, přímé podpory a grantový 
program

25 637,1* + 30,0 25 667,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1224/25/8/2014 Územní opatření o stavební uzávěře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) z.č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, o pořízení 3. změny Územního plánu města Přerova spočívající v přehodnocení 
podmínek k využití funkčních ploch vzhledem k ubytovacím zařízením.

1225/25/9/2014 Obecně závazná vyhláška o regulaci hluku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

ukládá Radě města Přerova zabývat se možností vydat obecně závaznou vyhlášku o regulaci hluku a 
hlučných činností.

1226/25/9/2014 Kontrola usnesení ZM č. 1060/23/10/2014 - informace o možnostech 
finanční motivace k třídění komunálního odpadu v Přerově.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

bere na vědomí informaci o možnostech finanční motivace k třídění komunálního odpadu v Přerově.

1227/25/9/2014 Dotace na obnovu kaple sv. Jiří v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu v „Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón “ v roce 2014 ve výši 200 000,00 Kč a 
to na I. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a další související práce;

2. schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 200 000,00 Kč na I. etapu celkové obnovy kaple sv. 
Jiří v Přerově a další související práce Římskokatolické farnosti Přerov, IČ 45180199, se 
sídlem Kratochvílova 6, Přerov;

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
4116 830 Ostatní neinvestiční 

přijaté dotace ze státního 
rozpočtu

10 682,0* + 200,0 10 882,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3322 830 Zachování a 

obnova kulturních 
památek

200,0 + 200,0 400,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové opatření rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé podpory a grantový 
program

25 021,1* + 200,0 25 221,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

1228/25/9/2014 Zrušení společnosti Regionální letiště Přerov a.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zrušení společnosti Regionální letiště Přerov a.s., IČ: 28572971, se sídlem Trávník 
1117/30, 750 02 Přerov.

2. deleguje na valnou hromadu společnosti Regionální letiště Přerov a.s. náměstka primátora 
Mgr. Josefa Kulíška k rozhodování o všech záležitostech valnou hromadou projednávaných, 
zejména o zrušení společnosti Regionální letiště Přerov a.s. s likvidací, včetně jmenování 
likvidátora a stanovení jeho odměny, a v případě jeho nepřítomnosti náměstka primátora Mgr. 
Dušana Hluzína.

1229/25/9/2014 Poskytnutí návratné sociální výpomoci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 29/2012 Pravidla pro čerpání prostředků ze sociálního 
fondu zaměstnanců města Přerova, v platném znění, poskytnutí zápůjčky - návratné sociální výpomoci 
ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o této zápůjčce mezi statutárním městem Přerov jako 
zápůjčitelem a paní I*** M***, bytem *** jako vydlužitelem.

1230/25/9/2014 Cena města Přerova 2014

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

1231/25/9/2014 Výzva Ministerstva vnitra ČR ke zjednání nápravy obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě 
sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. nesouhlasí s výzvou Ministerstva vnitra ČR ke zjednání nápravy obecně závazné vyhlášky č. 
2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na 
území statutárního města Přerova;

2. rozhodlo o tom, že obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o stanovení některých povinností při 
přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova, nebude 
zrušena;

3. souhlasí s předložením návrhu na posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o 
stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 
statutárního města Přerova, Ministerstvem vnitra ČR k Ústavnímu soudu ČR.

1232/25/9/2014 Návrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov X-
Popovice a Přerov XI-Vinary

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje pojmenování ulic v Přerově takto:
a) ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5290/100 pojmenovat názvem Gen. 
Fajtla
b) ulice v části Přerov I-Město, katastrální území Přerov, p. č. 2580/9 pojmenovat názvy 
- ulici č. 1. názvem Pavla Nováka
- ulici č. 2. názvem Markulčekova
- ulici č. 3. názvem Kotasova
c) ulice v části Přerov X-Popovice, katastrální území Popovice, p. č. 46/1 pojmenovat názvy 
- ulici č. 1. názvem Ke Kočířům 
- ulici č. 2. názvem U Cihelny
d) ulici v části Přerov XI-Vinary, katastrální území Popovice, p. č. 181 názvem U Zahradnictví

1233/25/10/2014 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a připomínkami vznesenými na 25. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

V Přerově dne 15. září 2014

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                 Ing. Jaroslav Čermák
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova


