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USNESENÍ z 19. schůze Rady města Přerova konané dne 27. května 2015

509/19/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 19. schůze Rady města 
Přerova konané dne 27. května 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 19. schůze Rady města Přerova konané dne 27. května 2015

2. schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze Rady 
města Přerova.

510/19/3/2015 Úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál 
„hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu 
„hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod souboru nemovitých 
věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí, které tvoří vybavení 
ubytovacího areálu „hotel Strojař“, a to:

a) 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, 

b) 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 Servisní, příspěvkovou organizaci, IČ 60460580, se sídlem 
Podbabská 1, Hradčany, Praha 6, 

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

2. nepřijala usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení Zastupitelstva
města Přerova č. 1146/25/3/2014 ze dne 15.9.2014, kterým byl schválen záměr statutárního 
města Přerova – úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel 
Strojař“ a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ z vlastnictví 
České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 
max. 40.000.000,- Kč.
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511/19/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemků p.č. 
3401/1  a p.č. 3412/1, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví 
společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 
1048/19, Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova - úplatném převodu částí pozemků p.č. 3401/1, o výměře cca       
235 m2 a p.č. 3412/1, o výměře cca 873 m2, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví 
společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel                
do vlastnictví statutárního města Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov -
úplatný převod částí pozemků p.č. 3401/1, o výměře cca 235 m2 a p.č. 3412/1, o výměře cca 
873 m2, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s.,                 
IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov 
za částku 2.437.600 Kč nebo vyšší.

512/19/5/2015 Rozpočtové opatření č. 9

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy.

513/19/5/2015 Podnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí stav projednávání Smlouvy o spolupráci při 
výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací integrovaných nástrojů Olomoucké aglomerace.

V Přerově dne 27. května 2015

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                  Pavel Košutek
primátor Statutárního města Přerova                              náměstek primátora Statutárního města Přerova


