
1

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova konané dne 9. října 2014

1234/26/1/2014 Zahájení, schválení programu 26. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne             
9. října 2014

2. schvaluje pana Mgr. Dušana Hluzína a paní Ludmilu Tomaníkovou za ověřovatele               
26. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

1235/26/2/2014 I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa (tzv. průpich) - převod 
dokumentace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DÚR) stavby "I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa" (tzv. "průpichu") a o postoupení práv     
a povinností spojených s uvedenou dokumentací včetně práv a povinností spojených s jejich 
užitím uzavřenou mezi statutárním městem Přerovem jako převodcem, Ředitelstvím silnic       
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 659 93 390 jako nabyvatelem a firmou 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní č.p. 984/15, 11000 Praha 1, IČ 485 88 733 jako 
zpracovatelem dokumentace.

2. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dokumentace pro změnu územního 
rozhodnutí stavby "I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa", dokumentace pro stavební povolení 
stavby "I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa, SO 122 Úprava křižovatky Nádražní x 
Kramářova“, dokumentace změny stavby před dokončením stavby "I/55 Přerov - průtah 
centrem, 1. etapa, SO 122 Úprava křižovatky Nádražní x Kramářova“ a dokumentace pro 
provádění stavby "I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa, SO 122 Úprava křižovatky Nádražní 
x Kramářova“ a o postoupení práv a povinností spojených s uvedenými dokumentacemi 
včetně práv a povinností spojených s jejich užitím uzavřenou mezi statutárním městem 
Přerovem, jako převodcem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 
4, IČ 659 93 390 jako nabyvatelem a firmou EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov        
I-Město, 750 02 Přerov, IČ 623 61 457 jako zpracovatelem dokumentace.

1236/26/3/2014 Čestné prohlášení statutárního města Přerova ve věci "Zateplení 
hotelu Zimní stadion na ul. MUDr. Petřivalského 5 a sportovní haly   
na ul. MUDr. Petřivalského 3 v Přerově"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje závazek statutárního města Přerov, že statutární 
město Přerov, jako jediný akcionář společnosti, společnost  Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov I -
Město, Blahoslavova 1499/7,     IČ 25391453 nezruší či neprodá minimálně po dobu 5 let od ukončení 
realizace projektu s akceptačním číslem 13150783 "Zateplení sportovní haly na ul. MUDr. 
Petřivalského 3 v Přerově" a s akceptačním číslem 13153723 "Zateplení hotelu Zimní stadion na ul. 
Petřivalského 5 v Přerově".
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1237/26/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci     
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6685/5     
v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 6685/5, 
zahrada, o výměře 95,27 m2 v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č. 1, do majetku 
statutárního města Přerova

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 6685/5, 
zahrada,  o výměře 95,27 m2 v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č. 1.

V Přerově dne 9. října 2014

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                       Mgr. Dušan Hluzín
primátor města Přerova                                                                       náměstek primátora města Přerova


