
1

USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. září 2016

566/20/1/2016 Zahájení, schválení programu 20. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. září 2016,

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého a paní Ludmilu Tomaníkovou za ověřovatele zápisu         
20. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

567/20/2/2016 Návrh na personální změny

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává z funkce organizačního pracovníka Výboru pro školství a sport paní Dagmar 
Janásovou, a to s účinností k 1. 9. 2016,

2. jmenuje organizační pracovnicí Výboru pro školství a sport paní Marcelu Danišovou, a to       
s účinností k 20. 9. 2016.

568/20/2/2016 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis z kontroly dodržování právních předpisů magistrátem na úseku 
samostatné působnosti za rok 2015, a to ust. § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na aplikaci orgánem obce 
schvalovaných výjimek z Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města Přerova -
Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí, resp. 
jejich odůvodněnost.

2. bere na vědomí zápis z kontroly provedené na základě úkolu uloženého zastupitelstvem -
kontrola postupu společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. při výstavbě cyklodomu

3. doporučuje Radě města Přerova v působnosti valné hromady společnosti Přerovská rozvojová 
s.r.o. podat Zastupitelstvu města Přerova informaci o důvodech neposkytnutí podkladů 
nezbytných k řádnému provedení kontroly postupu společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. při 
výstavbě cyklodomu

569/20/2/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova pana Milana Passingera

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení nehlasovat o odvolání 
náměstka primátora města Přerova Ing. Petra Měřínského.
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570/20/2/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Petra Kouby

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84, odst. 
2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 1.10.2016    
z funkce náměstka primátora Ing. Petra Měřínského.

571/20/2/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 19. 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 19. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

572/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 887 v k.ú. 
Henčlov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku 
p.č.887 orná půda, o výměře 1628 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního Přerova.

2. neschvaluje záměr  statutárního města Přerova  - úplatný převod pozemku p.č. 887, orná 
půda, o výměře 1628 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova.

573/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 433/7 v k.ú. 
Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru  statutárního města Přerova  - bezúplatném převodu  
spoluvlastnického podílu 1/8 k pozemku p.č. 433/7  orná půda, o výměře 1213 m2, v k.ú. 
Předmostí do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr  statutárního města Přerova  - bezúplatný převod  spoluvlastnického podílu 
1/8 k pozemku p.č.  433/7 orná půda, o výměře 1213 m2, v k.ú. Předmostí do vlastnictví 
statutárního města Přerova.
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574/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/624   v  k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu  
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/624, ostatní  
plocha, ostatní komunikace,  o výměře 23 m2  v  k.ú.   Přerov, z  vlastnictví   ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha  2, Nové Město.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  a schvaluje bezúplatný 
převod  nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerov,  pozemku p.č. 5307/624, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  23 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, Nové Město.

575/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 374 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. nepřijalo návrh usnesení si vyhradit rozhodnout o záměru  statutárního města Přerov 
neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerov  pozemku p.č. 374, ostatní  plocha,  o výměře 221m2  v  k.ú.   
Přerov,  ze spoluvlastnictví  O.Š.  a Z.H.

2. nepřijalo návrh usnesení neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 374, ostatní  plocha,        
o výměře 221m2  v  k.ú.   Přerov,  ze spoluvlastnictví  O.Š.  a  Z.H.

576/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerov části  pozemku p.č. 1254/1,  lesní 
pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje vyhradit rozhodnout o záměru  statutárního města Přerova - úplatném převodu  
nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova  části  pozemku p.č. 1254/1, lesní 
pozemek  v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova  části  pozemku p.č. 1254/1, lesní pozemek  v k.ú. Veselíčko           
u Lipníka nad Bečvou.
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577/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerov – vzájemné bezúplatné převody 
nemovitých věcí - areál Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova a  
Střední zdravotní školy v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov - bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku parc. č. st. 120 zast. pl. o výměře 255 m2, jehož součástí 
je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemku parc. č. st. 122 zast. pl. o výměře 910 m2, jehož 
součástí je stavba  č.p. 95, obč. vyb., pozemku parc. č. st. 123 zast. pl. o výměře 56 m2, 
pozemku parc. č. st. 124 zast. pl. o výměře 1 442 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 
obč. vyb., pozemku parc. č. st. 125 zast. pl. o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č.e., obč. vyb., pozemků parc. č. 253/1 ost. pl. o výměře 39 231 m2, parc. č. 253/14 
zahrada 20 401 m2, parc. č. 254/4 ost. pl. o výměře 363 m2 a parc. č. 254/6 ost. pl., o výměře 
65 m2, vše v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova, vše z vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 
00301825, do vlastnictví Olomouckého kraje, s právem  hospodaření Domova Alfreda 
Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvkové organizace Olomouckého kraje.

2 schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatné nabytí  pozemku parc. č. 2155/4 
zast. pl., o výměře 420 m2, jehož součástí je stavba, č.p. 2804, jiná st., v k.ú. a obci Přerov         
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední zdravotnické školy, Hranice, 
Studentská 1095 do vlastnictví statutárního města Přerova, za podmínky, že od převodu 
vlastnictví do doby vyklizení nemovitosti bude uzavřena smlouva o výpůjčce mezi statutárním 
městem Přerovem jako vlastníkem a Střední zdravotnickou školou, Hranice, Studentská 1095 
jako uživatelem na dobu určitou do 30. 9. 2018.

578/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci       
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 124 v k.ú. 
Čekyně                                                                                                                                                                                         

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku 
p.č. 124, zahrada, o výměře 211 m2 v k.ú. Čekyně.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  pozemku p.č. 124, zahrada,    
o výměře 211 m2 v k.ú. Čekyně.

579/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k části 
obce Přerov I. -Město                                                                                                                        

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odkládá materiál týkající se záměru statutárního města Přerova - úplatný převod  pozemku 
p.č. 740/2,  zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 
1573, objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. –Město
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2. ukládá Radě města Přerova doplnit podmínky výběrového řízení na prodej objektu č.p. 1573    
a oslovit firmu specializovanou na demolice, aby předložila nabídku demolice.

580/20/3/2016 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova -části pozemku p.č. 5290/2,  v k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku 5290/2, ost. plocha  o výměře cca 8 m2,  v k.ú. Přerov, do majetku REALSANT 
s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343236. Na bezúplatný převod 
bude uzavřena smlouva  o budoucí smlouvě darovací mezi statutárním městem Přerovem, jako 
budoucím  dárcem a REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 
25343236, jako budoucím obdarovaným, ve znění přílohy č.1. Darovací smlouva bude 
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba 
zkolaudována. Veškeré náklady spojené s převodem hradí obdarovaný. Části pozemků budou 
převedeny za účetní hodnotu pozemků.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

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

581/20/3/2016 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 5290/103, p.č. 5290/2, oba v k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod  nemovitých věcí – částí pozemku 5290/103, ost. plocha,             
o výměře cca 22 m2, p.č. 5290/2, ost. plocha  o výměře cca 378 m2,  oba v k.ú. Přerov,  z 
majetku statutárního města Přerova do majetku Olomouckého kraje se sídlem Krajského úřadu 
v Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460. Na bezúplatný 
převod bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi statutárním městem Přerov 
jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem se sídlem Krajského úřadu v Olomouci –
Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460, jako budoucím obdarovaným 
a  REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, jako  
investorem, ve znění přílohy č.1. Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba zkolaudována. Veškeré náklady spojené s 
převodem hradí investor. Části pozemků budou převedeny za účetní hodnotu pozemků.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. usnesení včetně jeho podpisu a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na 
základě tohoto právního jednání.
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582/20/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha  v k.ú.  Přerov  o výměře cca 16 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  
vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na společných částech domu 
č.p. 465 a pozemku p.č. 4394/52 v k.ú. Přerov,  příslušného k části obce Přerov I - Město a to 
následovně:

             Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl

            465/29           byt                        537/23559
           465/36           byt                        715/23559
            Ostatní byty  SBD Přerov      22307/23559

Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena kombinovaná smlouva  o právu provést stavbu 
a o  budoucí kupní smlouvě ve znění  dle přílohy č.1. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí 
kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2016

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

583/20/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov  o výměře cca 10 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  
vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na společných částech domu 
č.p. 493 a pozemku p.č. 4394/28 v k.ú. Přerov,  příslušného k části obce Přerov I - Město a to 
následovně:

   Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl

   493/26           byt                        714/22705
            
Ostatní byty SBD Přerov          21991/22705

Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena kombinovaná smlouva  o právu provést stavbu 
a o budoucí kupní smlouvě ve znění dle přílohy č.1. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí 
kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
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Termín: 30.11.2016

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

584/20/3/2016 Úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z 
vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví 
statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi Mgr. Markem Vlkem, se sídlem                        
Č. Drahlovského 871/17, Přerov I-Město, Přerov, jako insolvenčním správcem dlužníka 
OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, 
a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí – pozemku p.č. 798 (ostatní plocha – jiná plocha)   
o výměře 265 m2, pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 261 m2 včetně 
objektu k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušného k části obce Přerov I-Město Přerov, který 
je součástí pozemku p.č. 799, pozemku p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 263 m2

včetně objektu k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), příslušného k části obce Přerov I-Město 
Přerov, který je součástí pozemku p.č. 800, pozemku p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří)      
o výměře 267 m2 včetně objektu k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), příslušného k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 801, pozemku p.č. 802 (ostatní plocha – jiná 
plocha) o výměře 262 m2, pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2

včetně objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušného k části obce Přerov I-Město, který 
je součástí pozemku p.č. 803, pozemku p.č. 804 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře       
262 m2, pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2855 m2               

a pozemku p.č. 805/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 102 m2, vše v k.ú. Přerov,           

z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, 
Přerov VII-Čekyně, Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu 
ve výši 3.270.005,- Kč a uzavření kupní smlouvy mezi Mgr. Markem Vlkem, se sídlem Č. 
Drahlovského 871/17, Přerov I-Město, Přerov, jako insolvenčním správcem dlužníka OPERA 
Bohemia s.r.o., jako prodávajícím a statutárním městem Přerov jako kupujícím ve znění dle 
přílohy č. 2. Součástí kupní smlouvy je smlouva o advokátní úschově listin mezi Mgr. 
Markem Vlkem jako insolvenčním správcem dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. jako 
prodávajícím, statutárním městem Přerov jako kupujícím a Mgr. Veronikou Zavadilovou, 
advokátkou č. osv. ČAK 12186, z advokátní kanceláře HSP & Partners advokátní kancelář 
v.o.s., IČ 29453101, se sídlem Čechova 2, Přerov I-Město, Přerov, jako schovatelem, na 
jejímž základě schovatel předloží katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy do 10 dnů ode dne úhrady kupní ceny na účet 
prodávajícího.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016
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3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 215 127,2 * - 3 400,8 211 726,4

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500364 -
Převod pozemků ul. Škodova)

0,0 + 3 400,8 3 400,8

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

585/20/3/2016 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 5290/4, p.č. 5290/66, p.č. 5290/67, p.č. p.č. 
5297/1, p.č. 5290/3, p.č. 5290/100, vše  v k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 5290/4, zast. plocha a nádvoří o výměře cca 1 m2, p.č. 5290/66, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře cca 19 m2,  p.č. 5290/67, zast. plocha  a nádvoří, o výměře cca 11 m2,  p.č. 
5297/1, ost. plocha ,  o výměře cca 201 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví REALSANT s.r.o., 
se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343236, a p.č. 5290/3, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře cca 4 m2, p.č. 5290/100, ost. plocha, o výměře cca 123 m2,  oba v k.ú. 
Přerov z budoucího vlastnictví REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 25343236, vše  v k.ú.  Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova. Na 
bezúplatný převod bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi REALSANT 
s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343236, jako budoucím dárcem 
a statutárním městem Přerovem, jako budoucím obdarovaným, ve znění přílohy č.1. Darovací 
smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude 
stavba zkolaudována. Veškeré náklady spojené s převodem hradí dárce. Části pozemků budou 
převedeny za účetní hodnotu pozemků.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

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

586/20/3/2016 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 5290/105, p.č. 5290/72, p.č. 5290/117,  vše  
v k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 5290/105, ost. plocha , o výměře cca 353 m2,  p.č. 5290/72, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře cca 97 m2,  p.č. 5290/117, ost. plocha, o výměře cca 6 m2, vše v k.ú. Přerov 
z vlastnictví AVEZO Plus a.s., se sídlem Brněnská 38,  591 01 Žďár na Sázavou, IČ 
27757803, do vlastnictví statutárního města Přerova. Na bezúplatný převod bude uzavřena 
smlouva  o budoucí smlouvě darovací mezi AVEZO Plus, a.s., se sídlem Brněnská 38, 591 01 
Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, jako budoucím dárcem  a statutárním městem Přerovem, 
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jako budoucím obdarovaným  a REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 25343246, jako  investorem, ve znění přílohy č.1.  Darovací smlouva bude 
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba 
zkolaudována. Veškeré náklady spojené s převodem hradí dárce. Části pozemků budou 
převedeny za účetní hodnotu pozemků.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

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

587/20/3/2016 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 6863/3, v k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod  nemovitých, části pozemku 6863/3, ost. plocha, o výměře cca 
1.403 m2, v k.ú. Přerov, z majetku Olomouckého kraje se sídlem Krajského úřadu v Olomouci 
– Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460,  do majetku statutárního 
města Přerova.  Na bezúplatný převod bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací 
mezi Olomouckým krajem se sídlem Krajského úřadu v Olomouci – Hodolanech, 
Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460, jako budoucím dárcem a statutárním 
městem Přerov jako budoucím obdarovaným a REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 
01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, jako investorem, ve znění přílohy č.1. Darovací smlouva 
bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba 
zkolaudována. Náklady spojené s  vyhotovením převodem hradí investor. Části pozemků 
budou převedeny za účetní hodnotu pozemků.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

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

588/20/3/2016 Úplatný převod do majetku statutárního města Přerova - účelové 
komunikace včetně odkanalizování, komunikace pěší veřejné, 
ostrůvku okružní křižovatky, veřejného osvětlení, terénních a 
sadových úprav v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum 
Kasárna Přerov“

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný  převod  účelové komunikace včetně odkanalizování, veřejného osvětlení , 
komunikace pěší veřejné , ostrůvku okružní křižovatky, terénních a sadových úprav, vše          
na pozemcích p.č. 5290/4,p.č. 5290/12, p.č. 5290/101, p.č. 5297/2, p.č. 5290/66, p.č. 5290/67, 
p.č. 5297/1, p.č. 5290/105, p.č. 5290/72, p.č. 5290/117, p.č. 5290/3, p.č. 5290/100, p.č. 
6863/3, p.č. 5290/2, p.č. 5207/100, p.č. 5207/22, p.č. 5290/103,p.č. 5300/1, p.č. 5300/13, p.č. 
5300/14 v k.ú. Přerov, v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“,              
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z majetku REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, 
do majetku statutárního města Přerova, za dohodnutou cenu 10.000,- Kč  včetně DPH.           
Na úplatný převod bude uzavřena smlouva  o  budoucí smlouvě   kupní  mezi REALSANT 
s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343236, jako budoucím 
prodávajícím  a statutárním městem Přerovem, jako budoucím kupujícím, ve znění přílohy č.1. 
Kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, 
kterým bude stavba zkolaudována. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
uhradí prodávající.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. usnesení včetně jeho podpisu.

589/20/3/2016 Směna pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 
Přerova za pozemek p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou ve 
vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje směnu pozemku p.č. 3/5 (zahrada) o výměře 101 m2 v k.ú. Přerov včetně 
příslušenství (plotu ze stříhaného pletiva na ocelových sloupcích, které jsou vsazeny               
do betonových patek umístěných na pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Přerov), který je ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, za pozemek p.č. 5102/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace)        
o výměře 42 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou, který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti 
Přerov-Předmostí, IČ 45180202, se sídlem Tyršova 38/3, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, 
a uzavření směnné smlouvy dle přílohy č. 1. Součástí směnné smlouvy je ujednání, že 
Římskokatolická farnost Přerov-Předmostí zaplatí statutárnímu městu Přerov na vyrovnání 
rozdílu mezi cenami směňovaných nemovitých věcí částku 90.000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

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

590/20/3/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 892/8, p.č. 
890/1, p.č. 890/2, p.č. 822, p.č. 823/1, p.č. 823/2, p.č. 823/3, p.č. 821/1, 
p.č. 821/2, p.č. 891/1, p.č. 891/2, vše v k.ú. Přerov, prominutím 
povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva 
prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §106 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
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- k pozemku p.č. 892/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 49 m2, v k.ú. Přerov, panu  T.H., jako 
osobě povinné  z předkupního práva;

- k pozemkům p.č. 890/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 340 m2, p.č. 890/2, zast. plocha  a 
nádvoří, o výměře 138 m2, oba v k.ú. Přerov, panu V.L., Z.L., jako osobám povinným  z  
předkupního práva;

- k pozemkům p.č. 822, zast. plocha a nádvoří, o výměře 124 m2, p.č. 823/1, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 431 m2, p.č. 823/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 48 m2, p.č. 823/3, zast. 
plocha a nádvoří o výměře 442 m2, vše v k.ú. Přerov, panu MUDr. J.Č., paní L.P. jako 
osobám povinným  z  předkupního práva;

- k pozemkům p.č. 821/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 145 m2, p.č. 821/2, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 748 m2, oba v k.ú. Přerov, panu M.R., jako osobě povinné  z  předkupního 
práva;

- k pozemkům p.č. 891/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 351 m2, p.č. 891/2, zast. plocha  a 
nádvoří, o výměře 144 m2, oba v k.ú. Přerov, panu J.M.   a paní M.M., jako osobám 
povinným  z  předkupního práva;

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

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

591/20/4/2016 Rozpočtové opatření č. 15 a 16

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

592/20/5/2016 Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje investiční záměr na akci "Mosty přes tratě 
SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská" včetně bezpečného převedení pěších a cyklistů přes trať.

593/20/5/2016 Změna č. 4A, 6 a 8 Územního plánu města Přerova - vydání

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona               
č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu, v platném znění:

1. bere na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změn č. 4A, 6    
a 8 Územního plánu města Přerova podle příloh č. 1, 3 a 5 tohoto návrhu na usnesení,

2. vydává za použití § 45 odst. 4, §§ 53, 54 a 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a následujících zákona           
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, změny č. 4A, 6  8 Územního plánu města 
Přerova, formou opatření obecné povahy, která jsou přílohami č. 2, 4 a 6 tohoto návrhu         
na usnesení.
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594/20/5/2016 Změna č. 9 a 10 Územního plánu města Přerova - zadání

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění:

1. schvaluje zadání 9. změny Územního plánu města Přerova, které je spolu s vyhodnocením 
jeho projednání přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle důvodové zprávy,

2. schvaluje zadání 10. změny Územního plánu města Přerova, které je spolu s vyhodnocením 
jeho projednání přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle důvodové zprávy, a souhlasí          
s dalším postupem pořízení změny územního plánu za podmínky finančního krytí podle 
důvodové zprávy.

595/20/6/2016 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle přílohy Dotační
programy statutárního města Přerova pro rok 2017 takto:

 Dotační program na podporu oblasti kultury pro rok 2017 s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu stanoveného v tomto 
dotačním programu činí 2 030 000 Kč,

 Dotační program na podporu oblasti sportu pro rok 2017 s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu stanoveného v tomto 
dotačním programu činí 10 800 000 Kč, 

 Dotační program na podporu oblasti volného času pro rok 2017 s tím, že předpokládaný 
objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu stanoveného       
v tomto dotačním programu činí 404 000 Kč, 

 Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2017 s tím, že 
předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu 
stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 384 000 Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 22.9.2016

2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova 
pro rok 2017 za těchto podmínek:

• žádosti budou podávány v termínu od 24. 10. 2016 do 04. 11. 2016,
• místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  
• tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 21. 9. 2016 v Městském informačním centru          

na nám. TGM a na pracovištích:
- Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 

Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti kultury
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- Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 
7), 750 11 Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální 
a zdravotní.

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 22.9.2016

596/20/7/2016 Žádost o poskytnutí dotace - Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení číslo 404/13/9/2016  bod 1 a 2 z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
konaného dne 18. ledna 2016.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2016

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 300 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy             
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov 
1908 z.s., IČ: 00533963, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 584/1 na přístavbu, 
nástavbu a stavební úpravy zázemí klubu - budovy bez č.p./č.e., na pozemku p. č. 5307/107 
(zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 5307/2 (ostatní plocha) a p.č.  5307/329 (ostatní plocha)      
v k.ú. Přerov v roce 2016 v případě, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace“ z Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu 
programové financování, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci 
státní podpory sportu pro rok 2016. Celkové investiční výdaje na projekt činí 11 709 000 Kč. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 
programu statutárního města Přerova pro rok 2016, kde v souvislosti se zákonem č. 340/2015 
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) bude upraveno ustanovení článku VI bodu 2.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2016

3. ukládá Radě města Přerova zajistit zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch 
statutárního města Přerova k nemovité věci ve vlastnictví Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., 
IČ 00533963, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov - pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov. 
Uvedený pozemek tvořící areál stadionu SK Přerov je pozemek o celkové výměře 36265 m2,  
a to na základě smlouvy o zřízení předkupního práva k nemovité věci jako práva věcného, 
která bude uzavřena mezi Sportovním klubem Přerov 1908 z.s. jako dlužníkem a statutárním 
městem Přerov jako předkupníkem.

4. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 
dle bodu 2 tohoto usnesení.

5. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 211 726,4 * - 3 200,0 208 526,4
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3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 
(individuální dotace)

3 259,0 + 3 200,0 6 459,0

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotační programy, ostatní dotace 
a dary

25 930,8 * + 3 200,0 29 130,8

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

597/20/8/2016 Žádost o dotaci - Jdeme Autistům Naproti z.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Jdeme Autistům Naproti z.s., 
IČ 270 41 972, se sídlem Žilinská 198/26a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, na poskytování 
sociální služby raná péče v roce 2016. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 
uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 17.10.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu veřejnoprávní smlouvy              
o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

6409 210 Ostatní činnosti j.n.
(individuální dotace)

62,7 - 6,0 56,7

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

32,3 + 6,0 38,3

598/20/8/2016 Žádost o dotaci- o.s. KAPPA-HELP

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem o.s. KAPPA-HELP, IČ 667 43 192, 
se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, 750 02 Přerov, na projekt "Zprostředkování 
testování pro klienty Orgánu sociálně-právní ochrany dětí na přítomnost drog v organismu“. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 
programu statutárního města Přerova pro rok 2016.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
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Termín: 31.10.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu veřejnoprávní smlouvy            
o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

rozpočet po 
úpravě

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

360,0 - 11,0 349,0

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

38,3* + 11,0 49,3

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 919,8 + 11,0 25 930,8

599/20/8/2016 Prevence kriminality

Zastupitelstvo města Přerova po projednání svěřuje Ing. Jiřímu Kohoutovi úkoly v oblasti samostatné 
působnosti: prevence kriminality, včetně projektů souvisejících s aktivní politikou zaměstnanosti.

600/20/9/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova pana Břetislava Passingera

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení ve věci uložit Výboru pro plán, 
rozvoj, investice a dopravu, dále Radě města Přerova zpracovat smysluplné využití objektu                 
na Čechové ulici č.p. 387/43, budovu někdejšího vojenského soudu a záměr doplnit o ekonomickou 
analýzu záměru, a to vše předložit Zastupitelstvu do konce roku 2016 na řádné jednání Zastupitelstva 
města Přerova.
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601/20/9/2016 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve 
věcech, které nebyly předmětem programu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy     
a připomínkami, vznesenými na 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.

V Přerově dne 19. září 2016

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                Ing. arch. Jan Horký
primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova


