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 USNESENÍ z 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 24. října 2017 

 

915/32/1/2017 Zahájení, schválení programu 32. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 24. října 2017, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila a paní Martu Jandovou za ověřovatele 

zápisu 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

916/32/2/2017 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej    

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje sportovní zaměření Základní školy Přerov, Želatovská 8 na lední hokej dle 

důvodové zprávy, s předpokládaným prvním monitorovacím obdobím školního roku 2018 – 

2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

2. ukládá Radě města Přerova zahrnout náklady spojené s realizací sportovního zaměření 

Základní školy Přerov, Želatovská 8 dle bodu 1. tohoto usnesení ve výši 235.000,-Kč pro 

období 9-12/2018 do návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

 

917/32/2/2017 Návrh na personální změny 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. volí do funkce člena místního výboru Předmostí Ing. Davida Talu, a to s účinností od 1. 11. 

2017, 

 

2. volí do funkce předsedkyně místního výboru Předmostí Bc. Bronislavu Mahslonovou, a to s 

účinností od 1. 11. 2017, 

 

3. volí do funkce člena Výboru pro místní části pana Františka Bureše, a to s účinností od 1. 11. 

2017. 

 

4. volí do funkce člena Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu paní Marii Hudečkovou, a 

to s účinností od 1. 11. 2017. 
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918/32/2/2017 Návrh na personální změnu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává z funkce organizačního pracovníka Hospodářského výboru Mgr. Veroniku 

Stejskalovou v souvislosti s ukončením jejího pracovního poměru, 

 

2. jmenuje organizačním pracovníkem Hospodářského výboru Mgr. Zbyňka Odstrčila. 

 

 

919/32/2/2017 Informace z Výboru pro místní části - návrh na vyčlenění finančních 

prostředků "na hlavu" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje navýšení rozpočtu místních částí pro rok 2018 na 1650,- Kč „na hlavu" , 

 

2. schvaluje navýšenou částku 350,- Kč ,,na hlavu,, začlenit do rezervy NÁVRHU rozpočtu 

2018 pro místní části. Finanční prostředky budou účelově vázány na opravu místních 

komunikací v místních částech. 

 

 

920/32/2/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Radka Pospíšilíka 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova 

opětovně se zabývat žádostí o vydání opatření obecné povahy, která byla schválena usnesením Rady 

města Přerova č. 3205/78/3/2017, a znovu vymezit území se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů na celé území města Přerova. 

 

 

921/32/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 31. 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 31. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

 

922/32/3/2017 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 6505/38, podílu id. 17/24 pozemku p.č. 

6505/35, oba  v k.ú. Přerov – předkupní právo 

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.  6505/38, orná půda, o 
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výměře 3878 m2,  podílu id. 17/24 pozemku p.č. 6505/35, orná půda, o výměře 1326 m2, oba v 

k.ú. Přerov, ve vlastnictví J.J., vyznačených na situaci v příloze. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č.  6505/38, orná půda, o výměře 3878 m2,  podílu id. 

17/24 pozemku p.č. 6505/35, orná půda,     o výměře 1326 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 

J.J., vyznačených na situaci v příloze. 

 

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č.  6505/38, 

orná půda, o výměře 3878 m2,  podílu id. 17/24 pozemku p.č. 6505/35, orná půda, o výměře 

1326 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví J.J., vyznačených na situaci v příloze. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.11.2017 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 

zánik předkupního práva dle bodu 3. návrhu usnesení a k podpisu návrhu na vklad práva do 

katastru nemovitostí na základě právního k jednání. 

 

 

923/32/3/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 408 orná půda v 

k.ú. Újezdec u Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku 

p.č. 408 orná půda o výměře 2408 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  pozemku p.č.  408 orná půda  

o výměře 2408 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova 

 

 

924/32/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města 

Přerova – nebytových prostor v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova: 

 

1. Nebytového prostoru č. 2604/101 v bytovém domě č.p. 2604, č.p. 2605,  příslušném   k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/6 v k.ú. Přerov (Dvořákova 41,43) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2604, č.p. 2605, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 677 m2 v 

k.ú. Přerov ve výši 1058/26551 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1058/26551 na 

pozemku p.č. 2646/6, zast. plocha a nádvoří, o výměře 677 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví  

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2604, 2605, Dvořákova 41, 43 v Přerově, se sídlem 

Dvořákova 2605/43, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25883461, za  cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 58 600,- Kč.  

 

2. Nebytového prostoru č. 2649/101 v bytovém domě č.p. 2649, č.p. 2650,  příslušném   k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/2 v k.ú. Přerov (Dvořákova 69,71) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2659, č.p. 2650, příslušném k 
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části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2 v 

k.ú. Přerov ve výši 1023/26972 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1023/26972 na 

pozemku p.č. 2644/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 681 m2 v k.ú. Přerov,  Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 2649, 2650, Dvořákova 69, 71 v Přerově, se sídlem Dvořákova 2649/69, Přerov I – 

Město, 750 02 Přerov, IČ 25887050, za  cenu v čase    a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem  ve výši 61 000,- Kč.  

   

3. Nebytového prostoru č. 2637/101 v bytovém domě  č.p. 2637, č.p. 2638,  příslušném   k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/16 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 18,20) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2637, č.p. 2638, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/16, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 469 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5718/143276 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

5718/143276 na pozemku p.č. 2487/16, zast. plocha a nádvoří, o výměře 469 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2637, 2638 Tř. Gen. Janouška 18,20 v Přerově, se sídlem 

Gen. Janouška 2638/20, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 26831325, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 47 700,- Kč.  

 

4. Nebytového prostoru č. 1190/101 v bytovém domě č.p. 1190,  příslušném k části obce Přerov I 

– Město, na pozemku p.č. 3099/2 v k.ú. Přerov (Šrobárova 7) včetně příslušného spoluvlastnického 

podílu na společných částech bytového domu č.p. 1190, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 3099/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m2 v k.ú. Přerov ve výši 148/1723 a 

příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 148/1723 na pozemku p.č. 3099/2, zastavěná plocha  a 

nádvoří, o výměře 174 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1190 Šrobárova 7 

v Přerově, se sídlem Šrobárova 1190/7, Přerov I – Město,750 00 Přerov, IČ 25895281, za cenu v čase 

a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 34 400,- Kč.  

 

5. Nebytového  prostoru č. 2659/101 v bytovém domě č.p. 2658, č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném 

k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3158/3 v k.ú. Přerov (Šrobárova 2, 4, 6), včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu  6180/255772 na společných částech bytového domu č.p. 2658, 

č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3158/3, zastavěná 

plocha a nádvoří o ploše 668 m2 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 6180/255772 na 

pozemku p.č. 3158/3, zastavěná plocha a nádvoří o ploše 668 m2 v k.ú. Přerov a  nebytového prostoru 

č. 2660/101 v bytovém domě č.p. 2658, č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném k části obce Přerov I – Město, 

na pozemku p.č. 3158/3 v k.ú. Přerov (Šrobárova 2, 4, 6), včetně příslušného spoluvlastnického podílu 

6008/255772 na společných částech bytového domu č.p. 2658, č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3158/3, zastavěná plocha a nádvoří o ploše 668 m22a 

příslušného spoluvlastnického podílu  6008/255772 na pozemku p.č. 3158/3, zastavěná plocha a 

nádvoří o ploše 668 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. č.p. 2658, 2659, 

2660, Šrobárova 2, 4, 6 v Přerově ,  se sídlem Šrobárova 2658/2, Přerov I – Město,750 00 Přerov, IČ 

25910868, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem : 

 

-  nebytového prostoru č. 2659/101 včetně příslušných spol. podílů na pozemku             

   a budově ve výši 50 500,- Kč  

        

-  nebytového prostoru č. 2660/101 včetně příslušných spol. podílů na pozemku            

   a budově ve výši 48 900,- Kč. 

 

6. Nebytového prostoru č. 2651/101 v bytovém domě č.p. 2651, č.p. 2652,  příslušném   k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/4 v k.ú. Přerov (Dvořákova 65,67) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2651, č.p. 2652, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 668 m2 v 

k.ú. Přerov ve výši 1540/26945  a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1540/26945 na 

pozemku p.č. 2644/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 668 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 2651, 2652, Dvořákova 65, 67 v Přerově, se sídlem Dvořákova 2652/67, Přerov I – 
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Město, 750 02 Přerov, IČ 25894633, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 91.500,- Kč.  

 

7. Nebytového prostoru č. 2557/101 v bytovém domě č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558,  příslušném 

k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov (tř. gen. Janouška 21,23,25) 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2556, č.p. 

2557, č.p. 2558, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/31, zastavěná plocha 

a nádvoří, o výměře 550 m2 v k.ú. Přerov ve výši 572/18587 a příslušného spoluvlastnického podílu ve 

výši 572/18587 na pozemku p.č. 5198/31, zast. plocha a nádvoří, o výměře 550 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2558, 2557, 2556,  tř. gen. Janouška 21, 23, 25 v Přerově, 

se sídlem Gen. Janouška 2558/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 26835452, za cenu v čase a 

místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 45 500,- Kč.  

 

8. Nebytového prostoru č. 2796/101 v bytovém domě  č.p. 2796, č.p. 2797, příslušném    k části 

obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 4293/27, p.č. 4293/58, p.č 4293/59  v k.ú. Přerov (Velká 

Dlážka 36,38) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 

2796, č.p. 2797, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/27, zastavěná plocha 

a nádvoří, o výměře 358 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1963/21520 a příslušného spoluvlastnického podílu 

ve výši 1963/21520 na pozemku p.č. 4293/27, zast. plocha a nádvoří, o výměře 358 m2, v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2796, 2797, ulice Velká Dlážka č. 36,38 v Přerově, se 

sídlem Velká Dlážka 2796/36, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25890913, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 168 400,- Kč.  

 

9. Nebytového  prostoru č. 2609/101 v bytovém domě č.p. 2608, č.p. 2609, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/2 v k.ú. Přerov (Želatovská 1,3) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2608, č.p. 2609, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/2, zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 388 m2 v 

k.ú. Přerov ve výši 4434/114147 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 4434/114147 na 

pozemku p.č. 2433/2, zast. plocha  a nádvoří, o výměře 388 m2 v k.ú. Přerov,  Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 2608, 2609, Želatovská 1,3 v Přerově,  se sídlem Želatovská 2609/3, Přerov I – 

Město, 750 02 Přerov, IČ 26858541, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 36 800,- Kč.  

 

10. Nebytového prostoru č. 443/101 v bytovém domě č.p. 415, č.p. 443, č.p. 511, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 541/1 v k.ú. Přerov (Bratrská 38,40,42) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 415, č.p. 443, č.p. 

511,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 541/1, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 918 m2 v k.ú. Přerov ve výši 24/701 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 24/701 na 

pozemku p.č. 541/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 918 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 415, 443, 511 Bratrská 38, 40, 42 v Přerově, se sídlem Bratrská 415/38, Přerov I – 

Město, 750 02 Přerov, IČ 25893602, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 59 900,- Kč.  

 

11. Nebytového prostoru č. č. 2456/101 v bytovém domě č.p. 2456, č.p. 2457, č.p. 2458, č.p. 2459  

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1520/2 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/1,2,3,4) 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2456, č.p. 

2457, č.p. 2458, č.p. 2459, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1520/2, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 573 m2 v k.ú. Přerov ve výši 573/12324 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 573/12324 na pozemku p.č. 1520/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 

573 m2 v k.ú. Přerov,  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2456, 2457, 2458, 2459 Jižní čtvrť 

I/1, I/2, I/3, I/4 v Přerově, se sídlem Jižní čtvrť 2457/I/2, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 

25892223,za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 35 200,- Kč.  

 

12. Nebytového prostoru č. 2593/101 v bytovém domě č.p. 2592, č.p. 2593  příslušném     k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/7 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 9,11) včetně 
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příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2592, č.p. 2593 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/7, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 377 m2 v k.ú. Přerov ve výši 574/11543 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

574/11543 na pozemku p.č. 5196/7, zast. plocha a nádvoří, o výměře 377 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2593, 2592, tř. Gen. Janouška 9,11 v Přerově, se sídlem tř. 

Gen. Janouška 2593/9, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25888013, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 49 300,- Kč.  

 

13. Nebytového prostoru č. 1232/101 v bytovém domě č.p. 1232, č.p. 1262, příslušném  k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/37 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 16,18) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 1232, č.p. 1262, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/37, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 374 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1980/21521 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

1980/21521 na pozemku p.č. 4293/37, zast. plocha a nádvoří, o výměře 374 m2 v k.ú. Přerov,  

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1232, 1262, Velká Dlážka 16,18 v Přerově, se sídlem Velká 

Dlážka 1262/18, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25890832, za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 175.200,- Kč.  

 

14. Nebytového prostoru č. 2461/101 v bytovém domě č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, č.p. 2463  

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5737/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/5,6,7,8) 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2460, č.p. 

2461, č.p. 2462, č.p. 2463, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5737/1, 

zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 576 m2 v k.ú. Přerov ve výši 4412/124153 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 4412/124153 na pozemku p.č. 5737/1, zast. plocha a nádvoří, o 

výměře 576 m2   v k.ú. Přerov,  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2460, 2461, 2462, 2463 

Jižní čtvť I/5,6,7,8 v Přerově, se sídlem Jižní čtvrť I/2460/5, Přerov I – Město,750 02 Přerov, IČ 

29392098, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 29.900,- Kč.  

 

15. Nebytového prostoru č. 2594/101 v bytovém domě č.p. 2594, č.p. 2595, příslušném     k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/3 v k.ú. Přerov (tř. gen. Janouška 1,3) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2594, č.p. 2595, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/3, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 668 m2 v k.ú. Přerov ve výši 11331/288171 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

11331/288171 na pozemku p.č. 5196/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 668 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2594, 2595, tř. gen. Janouška 1,3 v Přerově, se sídlem tř. 

Gen. Janouška 2595/3, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25912364, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 88.100,- Kč.  

 

16. Nebytového prostoru č. 2563/12 v bytovém domě č.p. 2563, č.p. 2564,  příslušném  k části 

obce Přerov I – Město, na pozemcích  p.č. 2411/3, p.č. 2411/5, oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 2,4) 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu  č.p. 2563, č.p. 

2564, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2411/3, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 381 m2 v k.ú. Přerov ve výši 420/13987 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

420/13987 na pozemku p.č. 2411/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 381 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2564, 2563, Sokolovská 2, 4 v Přerově, se sídlem 

Sokolovská 2564/2, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 25895079, za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 37.100,- Kč.  

 

17. Nebytového prostoru č. 2581/101 v bytovém domě č.p. 2579, č.p. 2580, č.p. 2581, č.p. 2582  

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/13 v k.ú. Přerov (J.J. z Brandýsa 2,4,6 

a Želatovská 15) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu 

č.p. 2579, č.p. 2580, č.p. 2581, č.p. 2582, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 

5198/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 908 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5839/260196 a 

příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5839/260196 na pozemku p.č. 5198/13 zastavěná plocha 

a nádvoří, o výměře 908 m2, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2579, 2580, 2581, 2582 ulice 
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Jana Jiskry z Brandýsa, Želatovská 15 v Přerově, se sídlem J.J. z Brandýsa 2580/2, Přerov I – Město, 

750 00 Přerov, IČ 25909045, za cenu v čase  a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve 

výši 49.000,- Kč.  

 

18. Nebytového prostoru č. 2574/101 v bytovém domě č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576,  příslušném 

k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov (Prokopa Holého 1,3,5) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu  č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 

2576, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/5, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 644 m2 v k.ú. Přerov ve výši 4731/187182 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

4731/187182 na pozemku p.č. 5198/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 644 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu  č.p. 2574, 2575, 2576 Prokopa Holého 1,3,5 v Přerově, se 

sídlem Prokopa Holého 2574/1, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25905724, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 38.000,- Kč.  

 

19. Nebytového prostoru č. 100/101 v bytovém domě č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 

na společných částech bytového domu  č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 456, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 553 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1160/12953 a 

příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1160/12953 na pozemku p.č. 456, zast. plocha  a 

nádvoří, o výměře 553 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 100 Palackého 20 

v Přerově, se sídlem Palackého 100/20, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 26826640, za cenu v čase 

a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 103.400,- Kč.  

 

20. Nebytového prostoru č. 2567/102 v bytovém domě  č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567  

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 8,10 

Žižkova 1,3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 

480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 

2411/2, zastavěná plocha     a nádvoří, o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov ve výši 355/17142 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 355/17142 na pozemku p.č. p.č. 2411/2, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 480, 2565, 2566, 2567 

Klivarova 10, 8 a  Žižkova 1, 3 v Přerově se sídlem Klivarova 480/10, Přerov I – Město,750 02 

Přerov, IČ 26866528, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

28.500,- Kč.  

 

21. Nebytového prostoru č. 2497/8 v bytovém domě č.p. 2495, č.p. 2496, č.p. 2497, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 6,8,10) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu  č.p. 2495, č.p. 2496, č.p. 

2497, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/28, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 606 m2 v k.ú. Přerov ve výši 491/15840 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

491/15840 na pozemku p.č. 5198/28, zast. plocha a nádvoří, o výměře 606 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2495, 2496, 2497, Sokolovská 6,8,10 v Přerově, se sídlem 

Sokolovská 2495/6, Přerov I – Město,750 02 Přerov, IČ 25909011,  za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 35.900,- Kč.  

 

22. Nebytového prostoru č. 2548/101 v bytovém domě č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549,  příslušném 

k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/10,11,12) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu  č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 

2549, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/11, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 561 m2  v k.ú. Přerov ve výši 8201/174951 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

8201/174951 na pozemku p.č. 5738/11, zast. plocha a nádvoří, o výměře 561 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2549, 2548, 2547, Jižní čtvrť II/10,11,12 v Přerově, se 

sídlem Jižní čtvrť II/2547/12,  Přerov I – Město,750 02 Přerov, IČ 29453437, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 50.200,- Kč.  
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23. Nebytového prostoru č. 2606/101 v bytovém domě č.p. 2606, č.p. 2607,  příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/4 v k.ú. Přerov (Dvořákova 49,51) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2606, č.p. 2607, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/4, zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 675 m2 v 

k.ú. Přerov ve výši 1044/26016  a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1044/26016 na 

pozemku p.č. 2646/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 675 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 2606, 2607, Dvořákova 49, 51 v Přerově, se sídlem Dvořákova 2607/51,  Přerov I 

– Město, 750 00 Přerov, IČ 25892312, za cenu v čase    a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 60.200,- Kč.  

 

24. Nebytového prostoru č. 2553/101 v bytovém domě č.p. 2553  příslušném k části obce Přerov I 

– Město, na pozemku p.č. 5198/36 v k.ú. Přerov (Sokolovská 12) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu  č.p. 2553, příslušném k části obce 

Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/36, zastavěná plocha   a nádvoří, o výměře 189 m2 v k.ú. 

Přerov ve výši 598/6107 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 598/6107 na pozemku p.č. 

5198/36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 189 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu 

č.p. 2553, Sokolovská 12 v Přerově, se sídlem Sokolovská 12,  Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 

25889354, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 48.100,- Kč.  

 

dle elektronických příloh 1-24 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 29.12.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

 

925/32/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 4668/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 4668/1 zahrada v k.ú. Přerov označený                

v geometrickém plánu č. 6472-64/2016 jako díl "a" o výměře 34 m2 z vlastnictví statutárního 

města Přerova do  SJM N.O. a  N.P. za kupní cenu ve výši 16 894,- Kč, tj. 497,- Kč/m2 ve 

znění dle přílohy č.1. 
 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesená včetně jeho podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

 

926/32/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2680/21 ostatní plocha o výměře cca 11 m2           

v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti Vodovody a 

kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21 za kupní cenu stanovenou znaleckým 
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posudkem ve výši 900,- Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH - cena v místě a 

čase obvyklá.  

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov, jako 

budoucím prodávajícím a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, 

jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení 

stavby „Čerpací stanice U tenisu v Přerově“ nejpozději do 30 dnů poté, co bude budoucím kupujícím 

doložen budoucímu prodávajícímu geometrický plán na oddělení převáděné části pozemku potvrzený 

katastrálním úřadem, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

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. 

 

 

927/32/3/2017 Bezúplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 599/4 v k.ú. Újezdec u Přerova - změna 

usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění usnesení č. 513/18/3/2016 Zastupitelstva města 

Přerova  ze dne 20.6.2016 tak,  že nově zní: 

 

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 599/4, ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 332 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova 

ve znění přílohy". 

 

 

928/32/3/2017 Směna nemovitých věcí - pozemku p.č. 896 v k.ú. Čekyně v majetku 

statutárního města Přerova za pozemky p.č. 4816/2 a p.č. 6834/13 v 

k.ú. Přerov ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní správy Prostějov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje směnu nemovitých věcí - pozemku p.č. 896 ostatní plocha, ostatní komunikace         

o výměře 2308 m2  v k.ú. Čekyně ve vlastnictví statutárního města Přerov za  pozemek p.č. 

4816/2 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 4118 m2 a pozemek  p.č. 6834/13 ostatní 

plocha manipulační plocha o výměře 265 m2 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví Lesů ČR s.p., se 

sídlem  Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, zastoupené Lesní  

správou Prostějov s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve výši 3 061 653,- Kč 

ve prospěch  Lesů ČR s.p.  ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2 schvaluje dohodu o úhradě nákladů spojených se směnou  smlouvou nemovitých věcí mezi 

statutárním městem Přerov a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, ve znění přílohy č. 2. 

 

3 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. a 2. návrhu usnesení včetně podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 
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929/32/3/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7279/14,  částem 

pozemku p.č. 4128, vše v k.ú. Přerov, prominutím povinnosti (dluhu) 

osobě povinné z předkupního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova  jako osoby oprávněné z předkupního práva k 

pozemku p.č. 7279/14, ost. plocha, o výměře 26 m2, částem pozemku p.č. 4128, ost. plocha,  

geometrickým plánem č. 6324-31/2016 označené jako pozemky p.č. 7279/51 o výměře  224 

m2 a p.č. 4128/2 o výměře 229 m2 vše v k.ú. Přerov, prominutí povinnosti, která je obsahem 

předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, společnosti SEGL s.r.o., U Haldy 1616/68, Hrabůvka, 700 

30 Ostrava, IČ 25394096, jako osobě povinné z předkupního práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.11.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 

zánik předkupního práva dle bodu 1. návrhu usnesení. 

 

 

930/32/3/2017 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném v celkové částce 88.260,00 Kč za panem 

P.B.   a paní E.K., za byt  v objektu k bydlení č.p. 746, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 799 v k.ú. Přerov. 

 

 

931/32/3/2017 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném v celkové částce 757.220,00 Kč za panem 

F.K. , za byt  v objektu k bydlení č.p.2145, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 

1157 v k.ú. Přerov. 

 

 

932/32/3/2017 Prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení a vrácení 

již zaplacené částky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje prominutí nedoplacené pohledávky na poplatku z prodlení v částce 249.392,64 Kč 

za panem D.Z., bývalým nájemcem bytu  v objektu k bydlení č.p. 820, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2680/56 v k.ú. Přerov  

 

2. nepřijalo návrh usnesení neschválit vrácení zaplaceného poplatku z prodlení, který byl 

vyčíslen za neplacení nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytů, a to bytu  v 

objektu k bydlení č.p. 820, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2680/56 v 

k.ú. Přerov  v částce 335.476,00 Kč a za bytovou jednotku  v objektu k bydlení č.p. 1831, 
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příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 927 v k.ú. Přerov  v částce 41.258,00 

Kč, a to bývalému nájemci panu D.Z., bývalým nájemcem těchto bytů. 

 

 

933/32/3/2017 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a E.O., nájemkyní 

bytové jednotky  v objektu k bydlení č.p. 2309, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 793 v k.ú. Přerov  jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města 

Přerova, a to na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto 

záloh, na přefakturaci a na poplatku a úroku z prodlení k datu 24.10.2017 v celkové částce 

20.657,00 Kč. Dluh na nájemném činí 8.795,00 Kč, na vyúčtování záloh na plnění spojená s 

užíváním bytu činí 9.584,00 Kč, dluh na přefakturacích činí 1.488,00 Kč a na poplatku a úroku 

z prodlení k datu 24.10.2017 činí 790,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 540,00 Kč/měs. se 

lhůtou splatnosti 38 měsíců/540,00 Kč a 1 měsíc/137,00 Kč ode dne uzavření dohody. 

Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a 

dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek 

nebude uhrazena včas a v plné výši. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle 

bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

934/32/4/2017 Rozpočtové opatření č. 16 a 17 

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

důvodové zprávy. 

 

 

935/32/4/2017 Mimořádná finanční dotace pro Moravskou hasičskou jednotu - 

hasičský sbor Přerov na automatický externí defibrilátor Lifepak 1000 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13.900,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravská hasičská jednota, 

Hasičský sbor Přerov se sídlem Šířava 25, 750 02 Přerov, IČ: 75063841, na pořízení 

automatického externího defibrilátoru Lifepak 1000. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n. (individuální 

dotace) 

108,5 * -13,9 94,6 

5279 1XX Záležitosti krizového řízení j.n. 307,5 +13,9 321,4 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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936/32/5/2017 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí vyhodnocení projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu města 

Přerova 2013-2017 podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

2.  schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, v platném znění, Zprávu o uplatňování Územního plánu města Přerova 

2013-2017, která je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení, 

 

3. 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 

Přerova v souladu se schválenou Zprávou o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-

2017. 

 

 

937/32/6/2017 Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání 

veřejné zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení 

s tratí ČD, Přerov-Předmostí“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na stavební 

práce s názvem „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“, ve smyslu 

§ 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k právnímu jednání dle bodu 1 návrhu 

usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 149 758,1 * - 7 200,0 142 558,1 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500256 

 – Mimoúrovňové křížení Předmostí 

 – smíšená stezka) 

 

0,0 + 7 200,0 7 200,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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938/32/7/2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí 

příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci. 

 

 

939/32/7/2017 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 

území Statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě kompenzace na 

zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem, zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci. 

 

 

940/32/7/2017 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí 

souvisejícího penále v plné výši 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 69.800,- Kč 

příjemci dotace "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu", Kratochvílova 148/1, 750 02 

Přerov, IČ 49558005 

 

2. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit související penále v plné výši příjemci dotace 

"Nadační fond Přerovského jazzového festivalu", Kratochvílova 148/1, 750 02 Přerov, IČ 

49558005 

 

 

941/32/7/2017 Návrh Škodní komise - Krácení dotace u projektu 

CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v 

územní samosprávě města Přerova“ ve výši 387.887,47 Kč 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje neuplatňovat škodu vzniklou krácením dotace u projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07382   

s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ ve výši 

193.943,80 Kč (0,5% ze schválené výše dotace k proplacení) z důvodu nepředložení 

Oznámení o změně v projektu týkající se termínu ukončení realizace projektu v řádném 

termínu vůči konkrétním zaměstnancům a nést ji plně z rozpočtu statutárního města Přerova a 

účetně ji vyřadit (odpis). 

 

2. schvaluje neuplatňovat škodu v plné výši tj. 193.943,80 Kč (0,5% ze schválené výše dotace k 

proplacení) po zaměstnanci Ing. H.M., vzniklou krácením dotace u projektu 

CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 

města Přerova“, z důvodu pozdního předložení hlášení o pokroku na pracoviště CRR se 

zpožděním 55 kalendářních dnů a účetně ji vyřadit (odpis). 
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942/32/7/2017 Kontrola plnění usnesení 705/24/10/2017 - podnět ve věci zhodnocení 

kvality vánočních trhů v roce 2016, vánoční oslavy 2017 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí průběžnou informaci k záměru pořádání 

oslav Vánoc 2017. 

 

 

943/32/8/2017 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 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

V Přerově dne 24. října 2017 

 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                         Bc. Tomáš Navrátil 

primátor Statutárního města Přerova                              náměstek primátora Statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


