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USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 14. prosince 2015

329/12/1/2015 Zahájení, schválení programu 12. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. prosince 
2015,

2. schvaluje Mgr. Helenu Netopilovou a Břetislava Passingera za ověřovatele zápisu                
12. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

330/12/3/2015 Návrh Výboru pro místní části - studie proveditelnosti

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí návrh na provedení studie proveditelnosti k přebudování suchého poldru      
na parcele 1193 a 1194 v k.ú. Újezdec na vodní plochu při zachování retenčních schopností 
nádrže,

2. bere na vědomí návrh na provedení studie proveditelnosti na revitalizaci rybníků v Přerově 
Předmostí a přilehlých pozemků v témže území (staré rybníky).

3. ukládá Radě města Přerova zabezpečit provedení uvedených studií.

331/12/3/2015 Realitní web města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města zřídit realitní web města.

332/12/3/2015 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí Zápis z kontroly plnění usnesení ZM č. 289/10/4/2015 Úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1783/2 a 1783/5      
v k.ú. Přerov

2. bere na vědomí Zápis z kontroly plnění usnesení RM č. 804/27/4/2015 Darovací smlouva

3. bere na vědomí Zápis z kontroly uložené Zastupitelstvem města Přerova usnesením              
ZM č. 269/9/10/2015 - kontrola všech usnesení Rady a Zastupitelstva města souvisejících         
s Regionálním letištěm Přerov a.s., zda nebyla městu Přerovu způsobena škoda 
nehospodárným nakládáním s jeho majetkem.
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333/12/3/2015 Návrh na personální změnu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 31. 12. 2015 z funkce člena Kontrolního výboru 
MUDr. Mgr. Tomáše Kocourka,

2. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 31. 12. 2015 z funkce člena Výboru pro místní 
části pana Miloslava Šváčka,

3. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        
ve znění pozdějších předpisů do funkce člena Výboru pro místní části Mgr. Kamila Šromotu,    
a to s účinností k 1. 1. 2016.

4. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        
ve znění pozdějších předpisů do funkce člena Kontrolního výboru Mgr. Roberta Pavlíčka, a to 
s účinností k 1. 1. 2016.

334/12/3/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy.

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

335/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 549/16,  v  k.ú. 
Lověšice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 549/16, orná půda, o 
výměře 524 m2,  v k.ú. Lověšice u Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 549/16, orná půda, o výměře 524 m2, v k.ú. 
Lověšice u Přerova.

3. rozhoduje, že statutární město Přerov  nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 549/16, 
orná půda, o výměře 524 m2,  v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.1.2016
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4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka  k podpisu právního jednání, kterým se 
osvědčuje zánik předkupního práva dle bodu 3. návrhu na usnesení a k podpisu návrhu na 
vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

336/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 6750/3,  v  k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6750/3, ost. 
plocha, o výměře 284,27 m2,  v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č.1.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6750/3, ost. plocha, o výměře 284,27  m2,       
v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č.1.

3. rozhoduje nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 6750/3, ost. plocha, o výměře 298 m2,  
v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.1.2016

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka  k podpisu právního jednání, kterým se 
osvědčuje zánik předkupního práva dle bodu 3. návrhu na usnesení a k podpisu návrhu na 
vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

337/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 6750/47, p.č. 
6750/50, oba v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6750/47, orná půda,     
o výměře 2.109 m2, p.č. 6750/50, orná půda, o výměře 202 m2, oba v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6750/47, orná půda, o výměře 2.109 m2, p.č. 
6750/50, orná půda,  o výměře 202 m2, oba v k.ú. Přerov.

3. rozhoduje nevyužít předkupního práva k pozemkům p.č. 6750/47, orná půda,  o výměře   
2.109 m2, p.č. 6750/50, orná půda, o výměře 202 m2, oba v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.1.2016

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka  k podpisu právního jednání, kterým se 
osvědčuje zánik předkupního práva dle bodu 3. návrhu na usnesení a k podpisu návrhu na 
vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.
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338/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1280/2 v k.ú. 
Horní Moštěnice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 
1280/2, orná půda, o výměře 100 m2 v k.ú. Horní Moštěnice do majetku statutárního města 
Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 1280/2, orná 
půda, o výměře 100 m2 v k.ú. Horní Moštěnice do majetku statutárního města Přerova.

339/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 820/2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o  záměru  statutárního  města Přerova - úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 820/2, orná půda,         
o výměře 53 m2,  v k.ú. Kozlovice u Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 820/2, orná půda, o výměře 53 m2, v k.ú. 
Kozlovice u Přerova.

3. rozhodlo nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 820/2, orná půda, o výměře 53 m2,        
v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2015

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 
zánik předkupního práva dle bodu 3. návrhu na usnesení,  a k podpisu návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

340/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1137/1, p.č. 1137/3, 
p.č. 1137/4,  1137/6, 1137/8, p.č. 1138, p.č. 1139, p.č. 1140, p.č. 1141, 
p.č. 1144/1, p.č. 1144/2, p.č. 1145/2, p.č. 1145/16, p.č. 1143/1, p.č. 1143/2 
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. trvá na  svém usnesení  ze dne 17.6.2013 č. 780/18/3/2013, kterým neschválilo záměr  
statutárního města Přerov úplatný  převod pozemků  p.č. 1137/1, lesní pozemek, o výměře 
419175 m2,  p.č. 1137/3, ostatní plocha, o výměře 2745 m2,  p.č. 1137/4, lesní pozemek,           
o výměře 350 m2,  1137/8, lesní pozemek, o výměře 71508 m2,  p.č. 1138, lesní pozemek,        
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o výměře 47785 m2,  p.č. 1139, lesní pozemek , o výměře 15868 m2, p.č. 1140, ostatní plocha, 
o výměře 6992 m2,  p.č. 1141, lesní pozemek, o výměře 1187 m2,  p.č. 1144/1, ostatní plocha, 
o výměře 919 m2,  p.č. 1144/2, ostatní plocha o výměře 835 m2, p.č. 1145/2, lesní pozemek,     
o výměře 2793 m2, p.č. 1145/16, ostatní plocha, o výměře 2199 m2, p.č. 1143/1, trvalý travní 
porost, o výměře 49604 m2,  p.č. 1143/2, lesní pozemek, o výměře 4964 m2 vše  v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

2. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerov   neschválit záměr statutárního 
města Přerov - úplatný  převod pozemků  p.č. 1137/1, lesní pozemek, o výměře 419175 m2,  
p.č. 1137/3, ostatní plocha, o výměře 2745 m2,  p.č. 1137/4, lesní pozemek,  o výměře 350 m2,  
1137/8, lesní pozemek, o výměře 71508 m2,  p.č. 1138, lesní pozemek, o výměře 47785 m2,  
p.č. 1139, lesní pozemek , o výměře 15868 m2, p.č. 1140,ostatní plocha, o výměře 6992 m2,  
p.č. 1141, lesní pozemek, o výměře 1187 m2,  p.č. 1144/1, ostatní plocha, o výměře 919 m2,  
p.č. 1144/2, ostatní plocha o výměře 835 m2, p.č. 1145/2, lesní pozemek, o výměře 2793 m2, 
p.č. 1145/16, ostatní plocha, o výměře 2199 m2, p.č. 1143/1, trvalý travní porost, o výměře 
49604 m2,  p.č. 1143/2, lesní pozemek, o výměře 4964 m2 vše   v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou.

3. neschvaluje záměr statutárního města Přerov  úplatný a bezúplatný převod části pozemku p.č. 
1137/1 a p.č. 1137/8, o výměře cca 73811 m2,   v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

4. neschvaluje záměr statutárního města Přerov  úplatný a bezúplatný převod části pozemku p.č. 
1138, o výměře 47 785 m2 a p.č. 1139, o výměře 15868 m2, p.č. 1140 o výměře  6992 m2  vše    
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

341/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 239/7 a 
pozemků p.č. st. 541, p.č. st. 542 vše v k.ú. Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 239/7, ostatní plocha, o výměře cca 3000 m2, pozemku p.č. st. 541, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb.                
a pozemku p.č. 542, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 395 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č.e., obč.vyb.,  vše v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města Přerova.

342/12/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 6577/2 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  části 
pozemku p.č.  6577/2, ost. plocha, označený dle geometrického plánu, jako díl „a“  o výměře  
8 m2,  v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  společnosti 
HAVEL servis s.r.o., se  sídlem Přerov I-Město,  Skopalova 131/16, IČ  26875039  za kupní  
cenu v místě a čase obvyklou ve výši  8 400,- Kč, tj. 1 050,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy  
ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015
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2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

343/12/4/2015 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova -  pozemku p.č. 5747/11, v k.ú. Přerov    

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5747/11, ost. plocha, o výměře 247 m2, v k.ú. Přerov  
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Pekárna Racek s.r.o.,          
se sídlem,  Přerov I-Město, gen. Štefánika 185/38, IČ 62582178  za kupní cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 165 000,- Kč, tj. 668,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpis a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

344/12/4/2015 Úplatný převod a nájem nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1195, zahrada, v k.ú. Žeravice, dle 
geometrického plánu č. 521-64/2015 označené novým p.č. 1195/4, zahrada, o výměře 779  m2

z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana P.H., za kupní cenu 95.000,- Kč, t.j. 
121,95 Kč/m2  - cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 
1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

345/12/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– pozemků p.č. 99/2 a p.č. 99/3 oba v k.ú. Penčice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 99/2, vodní plocha, o výměře 302 m2 a pozemku p.č. 
99/3, lesní pozemek, o výměře 62 m2 oba v k.ú. Penčice do podílového spoluvlastnictví paní 
Ing. Z.K.  k id ¾ a pana F.F.   k id ¼ za kupní cenu 15.670,- Kč a uzavření kupní smlouvy ve 
znění dle přílohy 1.
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Součástí ujednání kupní smlouvy bude úhrada ve výši 760,- Kč/rok za bezesmluvní užívání 
pozemku p.č. 99/2, vodní plocha, o výměře 302 m2 za období od 1.2.2013 do data právních účinků 
vkladu práva dle citované kupní smlouvy do katastru nemovitostí

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

346/12/4/2015 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 24 v k.ú. Penčice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 24, trvalý travní porost, o výměře 3867 m2 v k.ú. 
Penčice z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana S.L.  za kupní cenu 50.000,-
Kč, t.j. 12,93 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

347/12/4/2015 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 510/11 v k.ú. Předmostí  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 510/11, orná půda, o výměře 14 m2 v k.ú. Předmostí   
z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti EMOS spol. s r.o., se sídlem 
Přerov, Šířava 17, IČ: 19014104 za kupní cenu 2.800,- Kč, tj. 200,- Kč/m2  a uzavření kupní 
smlouvy ve znění dle přílohy 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

348/12/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– částí pozemků p.č. 656/1, p.č. 657 a p.č. 658 vše v k.ú. Žeravice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje úplatný převod částí pozemků p.č. 656/1, ostatní plocha, o výměře 194 m2, p.č. 657, 
ostatní plocha, o výměře 9 m2 a p.č. 658, travní porost, výměře 3 m2 vše v k.ú. Žeravice, dle 
geometrického plánu č. 511-15/2015 označených jako nově vzniklý pozemek p.č. 656/3, 
ostatní plocha, o výměře 206 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do 
majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s, se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 
47674521 za kupní cenu 57.400,- Kč, tj. 278,64 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle 
přílohy 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

349/12/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov 
spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3118/3 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 617/20176,  k  pozemku p.č. 
3118/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 226 m2  v k. ú. Přerov, z vlastnictví statutárního 
města Přerov do vlastnictví Ing. F.S. za dohodnutou kupní cenu 8 287,- Kč a uzavření kupní  
smlouvy dle přílohy.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání  dle bodu 
1. návrhu usnesení  včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

350/12/4/2015 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov -
pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, 
p.č. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/23, p.č. 2626 vše v k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje a) úplatný převod pozemku p.č. 2624/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře       
32 m2 a pozemku p.č. 2624/1, zahrada, o výměře 461 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  
statutárního města Přerov  do SJM   L.K.  a F.K. , za  cenu v čase a místě obvyklou  113 390,-
Kč,  kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, 
geometrický plán a příslušné daně)  a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy  8. 

b) úplatný převod pozemku p.č. 2625/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 a 
pozemek p.č. 2626, zahrada, o výměře 382 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví statutárního 
města Přerov  do SJM     J.R.   a M.R., za  cenu v  čase a místě obvyklou 91 540 - Kč, 
kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, 
geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy  ve znění přílohy 9

c) úplatný převod pozemku p.č. 2625/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2               
a pozemku p.č. 2625/20, zahrada, o výměře 489 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví 
statutárního města Přerov  do vlastnictví  Z.L., za   cenu v čase a místě obvyklou 115 230,- Kč,  
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kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, 
geometrický plán a příslušné daně)  a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 10. 

d) úplatný převod pozemku p.č. 2625/19, zahrada, o výměře 259 m2 v k.ú. Přerov,                   
z vlastnictví  statutárního města Přerov  do vlastnictví  L.M., za  cenu v čase a místě obvyklou 
59 570 ,- Kč, kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký 
posudek, geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 11. 

e) úplatný převod pozemku p.č. 2625/21, zahrada, o výměře 228 m2 vše v k.ú. Přerov,              
z vlastnictví  statutárního města Přerov  do vlastnictví J.S., za  cenu v čase a místě obvyklou 
50 600,- Kč,  kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký 
posudek, geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 12. 

f) úplatný převod pozemku p.č. 2625/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2                
a pozemku p.č. 2625/22, zahrada, o výměře 249 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  
statutárního města Přerov  do vlastnictví   V.N., za cenu v čase a místě obvyklou  61 640,- Kč,  
kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, 
geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 13. 

g) úplatný převod pozemku p.č. 2625/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2               
a pozemku 2625/23, zahrada o výměře 217 m2, z vlastnictví  statutárního města Přerov  do 
vlastnictví  J.O., za cenu v čase a místě obvyklou 53 590,- Kč,   kupující uhradí náklady 
spojené s převodem, (kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné 
daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 14. 

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle  bodu 
1 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu  na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2016

351/12/4/2015 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod  části pozemku p.č. 283/2, zahrada, dle geometrického plánu č. 334-
54/2015 pozemku označeného novým p.č. 283/5 o výměře 56 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku 
statutárního města Přerova, do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se 
sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 za kupní cenu dle znaleckého posudku 24.200,- Kč, tj. 
432,14 Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH a uzavření kupní smlouvy ve 
znění dle přílohy č. 1.
Součástí ujednání kupní smlouvy je úhrada bezdůvodného obohacení z titulu bezesmluvního 
užívání části pozemku p.č. 283/1 v k.ú. Dluhonice od 9.12.2012 do data právních účinků 
vkladu práva ke kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. návrhu usnesení do katastru nemovitostí 
ve výši 25,- Kč/m2/rok.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

352/12/4/2015 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –
nebytové jednotky č. 2433/101, v objektu bytový dům č.p. 2433, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468,  v k.ú. 
Přerov (Bratrská 20)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2433/101, v objektu bytový dům  č.p. 2433, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468, v  k.ú. Přerov, Bratrská 20, o 
celkové výměře 140,9 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu č.p. 2433, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468,  v k.ú. 
Přerov a na pozemku p.č. 468, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 1409/9538 z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Pekárna Racek s.r.o., se 
sídlem Přerov I - Město, gen. Štefánika 185/38, IČ 62582178 za kupní cenu  ve výši 
1.335.000,-Kč (dle znaleckého posudku) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

353/12/4/2015 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k bydlení č.p. 
283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, 
jiný nebytový prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, 
č.p. 293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I 
- Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 75/10, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 za celkovou cenu 4.000.000,- Kč do 
vlastnictví pana Thu Hien Dinh Thi, IČ 67705464, a uzavření kupní smlouvy dle přílohy 1.

354/12/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - části pozemku p.č. 560, ost. plocha, v k.ú. Lověšice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 560, označené dle geometrického plánu č.  420-99/2015, jako část „a“, o výměře  
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0,30 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ve spoluvlastnictví  K.B., L.B.  a  L.B., za dohodnutou 
kupní cenu ve výši 1000,- Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

355/12/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemek p.č. 6850/1 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 6850/1, vodní plocha, v k.ú. Přerov, označený dle geometrického plánu č. 6147-
63/2015 jako pozemek p.č. 6850/6, vodní tok,  o výměře 23 m2, v k.ú. Přerov ze 
spoluvlastnictví D.K.   a   I.D.,  do vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou 
kupní cenu ve výši  20 000,- Kč , tj.  869,60 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

356/12/4/2015 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 599  v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný a schvaluje bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 599, ostatní plocha, manipulační plocha , o výměře 699 m2         

v k.ú.  Přerov, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle  bodu 
1 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu  na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

357/12/4/2015 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 590/7  v k.ú.  Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný a schvaluje bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního 
města Přerova – id. ½ pozemku p.č. 590/7, ostatní komunikace, ostatní plocha,  o výměře 532 
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m2 v k.ú.  Předmostí,  z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle  bodu 
1 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu  na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

358/12/4/2015 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 585/2 v k.ú. Újezdec u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný a schvaluje bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 585/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Újezdec u 
Přerova,  z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle  bodu 
1 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu  na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

359/12/4/2015 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 2167/3,p.č. 2167/6, a p.č. 4967/2  vše ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný 
převod  nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2167/6, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 675 m2,  p.č. 2167/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,           
o výměře  473 m2,  p.č. 4967/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  179 m2 vše v k.ú. 
Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo  nábř.  390/42, 
Praha, Nové Město, do vlastnictví statutárního města Přerov za následujících podmínek uvedených ve 
smlouvě.

1.     Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným ve 
smlouvě. V případě převodu nemovité věci z důvodu veřejného zájmu nelze nemovitou věc využívat 
ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10 
let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.

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

3. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle  
smlouvy do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí osoby 
nemovitou věc  a to ani její část. V případě porušení tohoto závazku se nabyvatel zavazuje zaplatit 
převodci smluvní pokutu ve výši, která se rovná ceně této nemovité věci v daném místě a čase obvyklé 
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v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni 
nabytí předmětné nemovité věci nabyvatelem. Úhradou této smluvní pokuty závazky nabyvatele 
uvedené ve smlouvě, zanikají.

4. Úhradu smluvních pokut  provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne poté, kdy bude k jejich 
zaplacení převodcem písemně vyzván.

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

6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené ve smlouvě  kontrolovat, zda jsou 
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu 
převodci poskytnout odpovídající součinnost.

7. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o 
plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu  za rok předcházející, tj. zprávu 
o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této 
smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

360/12/4/2015 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 5738/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. mění usnesení Zastupitelstva města Přerova č.159/7/3/2015  ze dne 8.6.2015 a to tak, že nově 
zní:

" Zastupitelstvo města Přerova schvaluje  bezúplatný převod a neschvaluje úplatný převod  
nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5738/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k.ú. Přerov, z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábř., 390/42, Praha  2, Nové Město, IČ.69797111,  za následujících podmínek uvedených 
ve smlouvě.

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným 
ve smlouvě. V případě převodu nemovité věci z důvodu veřejného zájmu nelze nemovitou věc 
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat. Toto omezení se sjednává 
na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.

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

3. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle 
této smlouvy do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí osoby 
nemovitou věc uvedenou v  smlouvě, a to ani její část. V případě porušení tohoto závazku se nabyvatel 
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zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši, která se rovná ceně této nemovité věci v daném 
místě a čase obvyklé v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového 
předpisu platného ke dni nabytí předmětné nemovité věci nabyvatelem. Úhradou této smluvní pokuty 
závazky nabyvatele uvedené ve smlouvě, zanikají.

4. Úhradu smluvních pokut provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne poté, kdy bude k jejich 
zaplacení převodcem písemně vyzván.

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

6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené ve smlouvě kontrolovat, zda jsou 
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu 
převodci poskytnout odpovídající součinnost.

7. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o 
plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu  za rok předcházející, tj. zprávu 
o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této 
smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván."

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle  bodu 
1 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu  na vklad práva do katastru nemovitostí na 
základě tohoto právního jednání

361/12/4/2015 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje směnu části pozemku p.č. 34, zahrada, 
označené dle geometrického plánu č. 604-178/2014 jako pozemek p.č. 34/3, zahrada, o výměře 1 193 
m2 ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 1027/1, orná půda, o výměře 3814 m2, 
oba v k.ú. Újezdec u Přerova, ve společném jmění manželů  A. a   J.S..
Směna pozemků by byla realizována s doplatkem rozdílu směňovaných nemovitostí a to ve prospěch 
manželů S. ve výši 297 920,- Kč.

362/12/4/2015 Uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s 
realizací stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov 
– Předmostí“

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6568/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace)    
v k.ú. Přerov o výměře cca 3050 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, s tím, že mezi 
statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
jako budoucím kupujícím bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě ve 
znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy Ředitelství 
silnic a dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k uzavření kupní smlouvy, přičemž 
Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k uzavření kupní smlouvy ve 
lhůtě 6 měsíců po té, kdy bude pravomocně povoleno užívání stavby v souladu se 
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zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Kupní cena za předmět převodu bude stanovena na základě 
znaleckého posudku podle stavu ke dni převodu jako tzv. cena zjištěná podle právních 
předpisů platných ke dni převodu.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.1.2016

2. schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 6568/11 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) v k.ú. Přerov o výměře cca 12270 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, s tím, že mezi 
statutárním městem Přerov jako budoucím dárcem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako 
budoucím obdarovaným bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě ve znění 
dle přílohy č. 1. Darovací smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy Ředitelství silnic a 
dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k uzavření darovací smlouvy, přičemž Ředitelství 
silnic a dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k uzavření darovací smlouvy ve lhůtě 6 
měsíců po té, kdy bude pravomocně povoleno užívání stavby v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.1.2016

3. schvaluje uzavření smlouvy o sdružení při realizaci stavebního objektu SO 121 – Stezky v 
rámci stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“ ve smyslu 
ust. § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
mezi statutárním městem Přerov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, s tím, že mezi statutárním městem Přerov a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o sdružení ve znění dle 
přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.1.2016

363/12/4/2015 Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení     
v celkové výši 25 814,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 32 267,00 Kč, za paní L.M., vzniklého z důvodu 
prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu v domě č.p., v ul. Kojetínská.

364/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 124/6

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu –
doprodeje bytové jednotky č. 124/6 v objektu  k bydlení č.p. 124, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 124, příslušném k části 
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obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 485 m2, v k.ú. 
Přerov ve výši 1052/10264 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1052/10264 na 
pozemku p.č. 36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 485 m2, v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova -– úplatný převod – doprodej bytové jednotky 
č. 124/6 v objektu  k bydlení č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 485 m2, v k.ú. Přerov ve výši 1052/10264 a 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1052/10264 na pozemku p.č. 36, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 485 m2, v k.ú. Přerov.

365/12/5/2015 Rozpočtová opatření č. 19 a 20

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle 
důvodové zprávy.

366/12/5/2015 Rozpočtové opatření č. 21

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle 
důvodové zprávy.

367/12/5/2015 Obecně závazná vyhláška č. ../2015, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2015,       
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                   
a odstraňování komunálních odpadů ve znění dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy.

368/12/5/2015 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru 
registrační číslo 7440007200134 ze dne 29.10.2007 mezi statutárním městem Přerov a Komerční 
bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 Praha 1, IČ 45317054.

369/12/5/2015 Žádost o poskytnutí dotace - HELP ME - I HELP YOU

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace subjektu HELP ME - I 
HELP YOU, se sídlem I. P. Pavlova 184/69, Nová Ulice, 779 N00  Olomouc, IČ 266 74 670, na 
náklady spojené s natáčením dokumentárního filmu o Sámovi a jeho říši, které uskutečnilo ve 
spolupráci s moskevskou televizí v říjnu 2015 v Přerově.
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370/12/5/2015 Odpis pořizovacích nákladů na nerealizované investice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odpis nákladů na nerealizované projektové 
dokumentace a ostatních nákladů souvisejících s nerealizovanými akcemi dle přílohy č. 1.

371/12/5/2015 Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 
a. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, 
uzavřené dne 05.05.2008 mezi statutárním městem Přerov jako předávajícím a společností 
Teplo Přerov, a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, jako 
příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2009, dodatku č. 2 ze dne 27.04.2009, dodatku 
č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4 ze dne 20.09.2012, dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012 a 
dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1) návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová

Termín: 31.12.2015

372/12/5/2015 Přerovská rozvojová, s. r. o. - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 
statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a Přerovskou rozvojovou, s. r. o., se sídlem 
Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, IČ 27831337, jako příjemcem, ve výši 3 000 000 Kč za 
účelem financování projektu Parkovací dům pro kola, Přerov, za podmínky uzavření Dohody 
o ukončení platnosti smlouvy o úvěru, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
Návratnou finanční výpomoc je povinen příjemce vrátit do rozpočtu poskytovatele nejpozději 
do 20.12.2020, a to v pravidelných pololetních splátkách ve výši 300 000 Kč, přičemž první 
splátka bude uhrazena ke dni 20.06.2016. Návratná finanční výpomoc je poskytována jako 
bezúročná,

2. schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi 
ručitelem a bankou č. RD/960/15/LCD ze dne 29.10.2015 mezi Českou spořitelnou, a. s., se 
sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, jako věřitelem a statutárním 
městem Přerov jako ručitelem, a to ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy,   

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 86 005,4 * - 3 000,0 83 005,4

6409 210 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 000,0 + 3 000,0 5 000,0
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(Přerovská rozvojová, s. r. o.) 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 702,7 * + 3 000,0 28 702,7
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1. a 2. návrhu na usnesení včetně jejího podpisu.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

373/12/6/2015 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2016:

          příjmy                                                 706 621 900 Kč
          výdaje                                                 671 843 800 Kč
          financování                                           34 778 100 Kč
          (dle příloh č. 1 a 2)

2. schvaluje rozpočtový výhled do roku 2018 uvedený v příloze č. 3,

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4,

4. bere na vědomí, že transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a na 
sociálně - právní ochranu dětí jsou zapracovány do rozpočtu na rok 2016 v předpokládané výši 
a zařazeny na příjmovou položku 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení závazných 
ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2016 bude rozpočet upraven formou 
rozpočtového opatření.

374/12/7/2015 Územní plán města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb.,           
o územním plánování a stavebním řádu, zadání 5. změny Územního plánu města Přerova, 
které je spolu s vyhodnocením projednání zadání přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle 
důvodové zprávy.

2. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, o pořízení změny Územního plánu města 
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Přerova na základě požadavku žadatele změny části plochy bydlení kombinovaného na 
samostatnou plochu dopravních zařízení a podle důvodové zprávy.

375/12/7/2015 Projekt regenerace panelového sídliště Přerov-Budovatelů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Projekt regenerace panelového sídliště Přerov-
Budovatelů vypracovaného v souladu s přílohou č.1 podprogramu 117D0620 regenerace sídlišť 
2016,kterým byly stanoveny podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu 
regenerace panelových sídlišť.

376/12/8/2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvám o vzniku společnosti

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o společném postupu veřejných zadavatelů při 
zadání veřejné zakázky, č. smlouvy SML/2437/2015, uzavřené dne 13.7.2015, 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, za účelem společného postupu při zadávání 
veřejných zakázek na dodávky kancelářských potřeb, dle přílohy č. 1.

Dodatkem č. 1 se mění název veřejné zakázky „Centrální nákup kancelářských potřeb pro rok 
2015 - 2016“, který je obsažen v textu článku I. Účel smlouvy, z důvodu faktické realizace veřejné 
zakázky až v roce 2016.

Nově název veřejné zakázky zní „Centrální nákup kancelářských potřeb pro rok  2016“.

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o společném postupu veřejných zadavatelů při 
zadání veřejné zakázky, č. smlouvy SML/2438/2015, uzavřené dne 13.7.2015, 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, za účelem společného postupu při zadávání 
veřejných zakázek na dodávky hygienických potřeb, dle přílohy č. 2.

Dodatkem č. 1 se mění název veřejné zakázky „Centrální nákup hygienických potřeb pro rok 2015 
- 2016“, který je obsažen v textu článku I. Účel smlouvy, z důvodu faktické realizace veřejné zakázky 
až v roce 2016.

Nově název veřejné zakázky zní „Centrální nákup hygienických potřeb pro rok  2016“.

377/12/9/2015 Žádost o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo ve věci poskytnutí dotace subjektu KBC 
Přerov, IČ: 70868549, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Velká Dlážka 1, na částečnou úhradu 
nákladů klubu spojených s účastí reprezentanta ČR, Erika Ištánka, na Mistrovství Evropy asociace 
WKF v Maďarsku, které se uskutečnilo ve dnech 03. – 08. 11. 2015.

378/12/10/2015 Žádost o poskytnutí dotace - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u 
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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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 Domov Alfreda 
Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, se sídlem Pavlovice u Přerova 95, PSČ 
751 12, IČ 61985864, na provozní výdaje v roce 2015.

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 
opatření

Rozpočet
po úpravě

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady

1 287,0 * + 30,0 1 317,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 
opatření

Rozpočet
po úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 
skupinám obyvatelstva

54,3 + 30,0 84,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 
opatření

Rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 672,7 + 30,0 25 702,7

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1 návrhu usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

379/12/10/2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov pro 
období let 2016 - 2019

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb      
na území města Přerova pro období let 2016 - 2019. Úplné znění je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

380/12/11/2015 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení těchto programů pro poskytování dotací:
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 "Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2016" s tím, že 
předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2016 na podporu účelu 
uvedeného v tomto programu činí max. 450 000 Kč,

 "Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru 
památkově významných staveb na území města pro rok 2016" s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2016 na podporu účelu uvedeného v tomto 
programu činí max. 150 000 Kč;

2. ruší
 "Zásady pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty" schválené usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 94/5/9/2007 ze dne 
16.04.2007,

 "Zásady pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných objektů na území 
města Přerova" schválené usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 510/24/5/2005 ze dne 
19.10.2005.

381/12/11/2015 Dotace na projekt "Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny ve 
vybraných lokalitách Přerovska"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč spolku Naše společná krajina, z. s., se sídlem 
Žerotínovo nám. 253/25, 750 02 Přerov I-Město, IČ: 26550997, na projekt "Zvýšení 
biologické diverzity zemědělské krajiny ve vybraných lokalitách Přerovska" a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí;

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

3322 830 Zachování a obnova kulturních 
památek

661,0 - 10,0 651,0

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 206,1 +10,0 216,1

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání dle bodu 1, včetně podpisu 
veřejnoprávní smlouvy.

382/12/11/2015 Dotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově - doplnění usnesení 
ZM č. 326/11/8/2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání doplňuje usnesení č. 326/11/8/2015 ze dne 16. 11. 2015   
o bod 4, který zní takto:

4. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku dle bodu 2 a zároveň pověřuje 
náměstka primátora Pavla Košutka k uzavření této smlouvy, včetně jejího podpisu.
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383/12/11/2015 Cyklobus Bečva – změna ve financování záměru a uzavření smlouvy o 
sdružení veřejných zadavatelů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. 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 zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na služby zajištění provozu 
veřejné autobusové linky cyklobusu Bečva na období 2016 a 2017, a to za podmínek 
uvedených ve Smlouvě o vzniku společnosti dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření a k podpisu Smlouvy           
o vzniku společnosti dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

384/12/11/2015 Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí integrovanou strategii ITI Olomoucké aglomerace

2. bere na vědomí schválení přípravy projektů, u kterých se plánuje spolufinancování z ITI, dle 
důvodové zprávy

385/12/11/2015 Členství ve spolku HC ZUBR PŘEROV z.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje členství statutárního města Přerova ve spolku HC ZUBR PŘEROV z.s., IČ: 
70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 5 (dále jen HC ZUBR PŘEROV, z.s.),

2. schvaluje stanovy spolku HC ZUBR PŘEROV z.s. ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

3. deleguje Bc. Tomáše Navrátila a v době jeho nepřítomnosti Ing. Petra Měřínského jako 
zástupce statutárního města Přerova na jednání valné hromady spolku HC ZUBR PŘEROV 
z.s. ve všech projednávaných záležitostech,

4. pověřuje paní Ludmilu Tomaníkovou a v době její nepřítomnosti Mgr. Přemysla Dvorského, 
PhD. jako zástupce statutárního města Přerov na jednání dozorčí rady spolku HC ZUBR 
PŘEROV z.s. ve všech projednávaných záležitostech,

5. schvaluje podání písemné přihlášky pro vznik členství statutárního města Přerova ve spolku 
HC ZUBR PŘEROV z.s.,

6. pověřuje Bc. Tomáše Navrátila právním jednáním dle bodu 5. usnesení včetně jeho podpisu.
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386/12/11/2015 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2016 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částku, která přísluší v roce 2016 jako 
náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu 
výkonu funkce v rozsahu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

387/12/12/2015 Projednání návrhů, námětů a připomínek zastupitelů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami, vznesenými na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

V Přerově dne 14. prosince 2015

          Mgr. Vladimír Puchalský                                                                        Mgr. Helena Netopilová
primátor Statutárního města Přerova                                                               členka Rady města Přerova


