USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6. února 2012

386/10/1/2012

Zahájení, schválení programu 10. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6. února 2012,

2.

schvaluje Ing. Michala Špalka a paní Martu Jandovou za ověřovatele 10. zasedání
Zastupitelstva města Přerova.

387/10/2/2012

Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení RM č. 37/2/7/2010 Účelová dotace
podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury – Lověšice,

2.

bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení RM č. 4018/95/3/2010 Studie
proveditelnosti "Regenerace městského bloku, nám. TGM v Přerově" - dodatek ke smlouvě
o dílo,

3.

bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení RM č. 7/2/3/2010 ZŠ Trávník, Přerov schválení smlouvy na výmalbu včetně vyjádření Oddělení investic a technické správy Odboru
správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova k tomuto zápisu,

4.

bere na vědomí zápis o kontrole dodržení podmínek při čerpání dotace stanovených
Smlouvou o poskytnutí dotace č. 06/012/065/10 provedené u občanského sdružení Sportovní
klub Žeravice,

5.

bere na vědomí zápis o kontrole dodržení podmínek při čerpání dotace stanovených
Smlouvou o poskytnutí dotace č. 01/015/010/10 provedené u občanského sdružení Taneční
škola Puls Přerov,

6.

bere na vědomí zápis o kontrole dodržení podmínek při čerpání dotace stanovených
Smlouvou o poskytnutí dotace č. 06/015/017/10 provedené u občanského sdružení AUTO
KLUB PŘEROV - město v AČR,

7.

ukládá Oddělení kontroly Odboru vnitřní správy Magistrátu města Přerova přezkoumání
vyúčtování dotace poskytnuté AUTO KLUBU PŘEROV - město v AČR na základě Smlouvy
o poskytnutí dotace č. 06/015/017/10.
Do doby provedení šetření nebude uzavřena smlouva pro rok 2012.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 16.4.2012
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388/10/2/2012

Informace o činnosti Rady města Přerova od 9. zasedání zastupitelstva
města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města
Přerova od 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

389/10/4/2012

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3751/1 v
k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova, části pozemku p.č. 3751/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 25 m2 v k.ú. Přerov.

390/10/4/2012

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 263 a p.č. 264
v k.ú. Čekyně

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

neschvaluje - záměr statutárního města Přerova
– úplatný převod nemovitých věcí, pozemků p.č. 263, ostatní plocha, o výměře 294 m2, a p.č.
264, ostatní plocha, o výměře 14799 m2 vše v k.ú. Čekyně do vlastnictví statutárního města
Přerova.
– bezúplatný převod nemovitých věcí, pozemků p.č. 263, ostatní plocha, o výměře 294 m2, a
p.č. 264, ostatní plocha, o výměře 14799 m2 vše v k.ú. Čekyně do vlastnictví statutárního
města Přerova.

2.

schvaluje vzdání se předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), k pozemku p.č. 264, ostatní plocha, o výměře 14799 m2
v k.ú. Čekyně.

391/10/4/2012

Bezúplatný převod pozemků pod silnicí II. třídy z vlastnictví
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 4973 a
p.č. 6030/2 v k.ú. Přerov, označených v geometrickém plánu č. 5339-82/2011 ze dne 7.4.2011 jako
pozemek p.č. 4973/13 (ostatní plocha – silnice) o výměře 10158 m2 v k.ú. Přerov, pozemku p.č.
7164/29 (ostatní plocha – silnice) o výměře 8 m2 v k.ú. Přerov a částí pozemků p.č. 4961, p.č. 4963 a
p.č. 4977 v k.ú. Přerov, označených v geometrickém plánu č. 5338-81/2011 ze dne 7.4.2011 jako
pozemek p.č. 4961/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3387 m2 v k.ú. Přerov,
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem
Jeremenkova 1119/40a, Olomouc – Hodolany.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.6.2012
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392/10/4/2012

Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova –
pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č.
412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto
pozemcích postaveny

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 424/17/3/2008 ze 17.
zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8.9.2008, ve znění usnesení č. 177/6/3/2011 z 6.
zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20.6.2011, kterým Zastupitelstvo města Přerova
schválilo úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č.
410/6, p.č. 412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto pozemcích
postaveny, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů, tak, že se text:
„pozemek p.č. 410/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku p.č.
410/2, vše v k.ú. Přerov – J.R.. za kupní cenu ve výši 45.960,- Kč"
nahrazuje textem:
„pozemek p.č. 410/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku p.č.
410/2, vše v k.ú. Přerov – Z.R. za kupní cenu ve výši 45.960,- Kč“.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.3.2012

393/10/4/2012

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 22
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku
p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném
znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007
v platném znění

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 22 bytových jednotek v objektu
k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na
pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/12, 11, 10) a spoluvlastnických podílů na
společných částech objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, š.p. 2549, pozemku p.č. 5738/11 o výměře
561 m², zastavěná plocha a nádvoří, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z
vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny
ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy.

394/10/4/2012

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2542/6 v objektu k
bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, příslušném pro část obce Přerov
I – Město na pozemku p.č. 5745/15 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č.
72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 250/7/3/2011, schválené
na 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 5.9.2011, kterým
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"schválilo úplatný převod 23 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/15, v k.ú. Přerov (Jižní
čtvrť IV/10, 11, 12) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2542, č.p.
2543, č.p. 2544 a pozemku p.č. 5745/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví
převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců
těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace
prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném
znění. Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy"
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2542/6, kdy se
původní znění přílohy:
jednotka

nájemce

2542/6 2+1 Š.F.

velikost podílu cena jednotky Cena
Hodnota Kupní cena
-A/ ve výši 30% pozemku ve oprav přísl. celkem
-B/ ve výši 45% výši 30%
k jednotce -dle varianty A/
-dle varianty B/
6014/159193
196.572 Kč
17.016 Kč 46.798 Kč
260.386 Kč
294.858 Kč
358.672 Kč

nahrazuje zněním:
jednotka

nájemce

2542/6 2+1 Š.J.

velikost podílu cena jednotky Cena
Hodnota Kupní cena
-A/ ve výši 30% pozemku ve oprav přísl. celkem
-B/ ve výši 45% výši 30%
k jednotce -dle varianty A/
-dle varianty B/
6014/159193
196.572 Kč
17.016 Kč 46.798 Kč 260.386 Kč
294.858 Kč
358.672 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2542/6 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

395/10/4/2012

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2543/2 v objektu k bydlení č.p.
2542, č.p. 2543, č.p. 2544, příslušném k části obce Přerov I – Město, na
pozemku p.č. 5745/15 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na prodloužení
termínu pro úhradu kupní ceny

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví
na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 2543/2 v objektu
k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.
5745/15 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/10, 11, 12), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na
společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 7286/159193 za cenu ve výši 30 %
znaleckého posudku, tj. 236.310,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 5745/15
v k.ú. Přerov ve výši 7286/159193 za cenu 20.615,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované
opravy v objektu k bydlení ve výši 56.696,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu
platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 313.621,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v
platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do
vlastnictví nájemce, pana B.N., z původního termínu do 8.1.2012 na nový termín do 16.2.2012.

396/10/4/2012

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2532/5 v objektu k bydlení č.p.
2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533, příslušném k části obce Přerov I –
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Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na
prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví
na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 2532/5 v objektu
k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, p.č. 2533, příslušném k části obce Přerov I – Město, na
pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2, 4, 6, 8), včetně příslušného spoluvlastnického
podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 5522/132855 za cenu ve výši 30 %
znaleckého posudku, tj. 176.845,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 4170/2
v k.ú. Přerov ve výši 5522/132855 za cenu 19.589,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované
opravy v objektu k bydlení ve výši 19.521,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu
platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 215.955,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v
platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do
vlastnictví nájemkyně, paní V.P., z původního termínu do 25.12.2011 na nový termín do 20.2.2012.

397/10/4/2012

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova části
pozemku p.č. 5733/8 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5733/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře cca 60 m2, v
k.ú.Přerov, z vlastnictví SENSUS s.r.o., se sídlem Kojetínská 17, Přerov, IČ 476695535, do vlastnictví
statutárního města Přerova.
Na prodej části pozemku p.č. 5733/8, v k.ú. Přerov, bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.
Kupní smlouva bude uzavřena, za podmínky zajištění finančních prostředků, po výstavbě parkoviště,
do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a
znaleckého posudku. Převod bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou. Veškeré náklady
spojené s převodem uhradí statutární město Přerov.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.3.2012

398/10/4/2012

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města
pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
I
mění své usnesení č. 79/4/3/2011 z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne
14.2. 2011, a to tak, že usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 79/4/3/2011 nově zní:
" Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje za podmínky finančního krytí
v rozpočtu města:
1. úplatný převod části pozemku p.č.5215/31 o výměře cca 145 m2 a části pozemku p.č. 5215/28 o
výměře cca 232 m2 vše v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví M.H., V.L., RNDr. H.A., každá k id. 1/3
spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou
650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery).
2. úplatný převod pozemku p.č. 5207/46 ostatní plocha o výměře cca 104 m2 v k.ú. Přerov, ze
spoluvlastnictví M.K. a Z.K., každý k id. ½ spoluvlastnického podílu, do vlastnictví statutárního
města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana
Jiřího Pazdery).
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3. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/35 v k.ú. Přerov o výměře cca 355 m2 z vlastnictví K.V. do
vlastnictví statutárního města Přerova za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 (dle znaleckého
posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery).
4. úplatný převod pozemků p.č. 5215/5 ostatní plocha o výměře 4365 m2, p.č. 5215/10 orná půda o
výměře 179 m2, p.č. 5215/29 orná půda o výměře 971 m2, p.č. 5215/30 ostatní plocha o výměře
98 m2 p.č.5207/73 ostatní plocha o výměře 849 m2 vše v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví M.K., J.K.,
J.Š., každy k id. 1/3 spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu
dohodnutou kupní cenu 150, Kč/m2, celková kupní cena činí za 6462 m2 - 969 300,- Kč.
Statutární město Přerov uhradí náklady spojené s převodem, tj. poplatky a daň z převodu
nemovitostí.
5. úplatný převod části pozemku p.č. 5217 orná půda o výměře cca 465 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví
Š.W. do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle
znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery).
6. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/34 o výměře cca 313 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví J.Š., do
vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého
posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery).
7. úplatný převod části pozemku p.č.5215/8 o výměře 220 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví Z.S. do
vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého
posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery)
Mimo převod dle bodu 4. usnesení bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o
budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení
výzvy k uzavření kupní smlouvy budoucím prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení
geometrického plánu na zaměření převáděných částí pozemků dotčených stavbou cyklostezky na ul.
Želatovská."
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.12.2012
II
mění své usnesení č. 80/4/3/2011 z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne
14.2. 2011, a to tak, že usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 80/4/3/2011 nově zní:
" Zastupitelstvo
v rozpočtu města

města Přerova po projednání

schvaluje za podmínky finančního krytí

1. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/36 o výměře cca 173 m2 v k.ú. Přerov z podílového
spoluvlastnictví společnosti AGENTURA H+N,v.o.s. se sídlem Komunardů 442/16, Praha 7, IČ:
41192826 a paní Ing. L.U., každý spoluvlastníkem id.½ , do vlastnictví statutárního města Přerova za
cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery).
Nejprve bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva
bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy budoucím
prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení geometrického plánu na zaměření převáděné části
pozemku dotčené stavbou cyklostezky na ul. Želatovská, za podmínky finančního krytí v rozpočtu
města.
2. neschvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5207/76 ostatní plocha o výměře 1065 m2 a pozemku p.č.
5207/86 ostatní plocha o výměře 1 m2 , oba v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví společností
AGENTURA H+N,v.o.s., se sídlem Komunardů 442/16, Praha 7, IČ: 41192826 a KAPPEL,a.s., se
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sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, Michle, IČ: 61860361, každý vlastníkem id.½ spoluvlastnického
podílu, do vlastnictví statutárního města Přerova."
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.12.2012

399/10/4/2012

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
příprava záměru úplatného převodu nebytových prostor v objektech k
bydlení a doprodej bytových jednotek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje přípravu záměru prodeje nebytových prostor v objektech k bydlení u kterých byl
schválen úplatný převod, popř. záměr úplatného převodu bytových jednotek do vlastnictví
nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění následovně:

1.
Zpracování analýzy nákladů a výnosů spojených s vlastnictvím nebytových prostor v
uvedených objektech k bydlení, jejíž součástí bude doporučení prodeje nebytových prostor, jejichž
další vlastnictví je pro statutární město Přerov nehospodárné.
2.
Předložení záměru prodeje vybraných nebytových prostor v uvedených objektech k bydlení k
projednání v orgánech obce.
2.

vydává vnitřní předpis č. …/2012, kterým se upravuje znění vnitřní směrnice č. 1/98 „Zásady
realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.“, v platném znění a
znění vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle
zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“, v platném znění ve znění dle přílohy č.
1.

3.

souhlasí s realizací doprodeje bytových jednotek, které byly určeny k prodeji dle vnitřní
směrnice 1/98, a které jsou stále ve vlastnictví statutárního města Přerova.

400/10/5/2012

Obecně závazná vyhláška č.../2012, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 7/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo
lokálního herního systému

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2012,
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému ve
znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 29.2.2012

401/10/5/2012

Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení
v celkové výši 212 122,00 Kč, tj. 4/5 z pohledávky ve výši 265 153,00 Kč za paní J.M., vzniklého z
důvodu prodlení s úhradou nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 11, v domě
č.p. 1828, ulice Kojetínská č.or. 26, v Přerově. Pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z
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prodlení za pozdní platby nájemného činí 128 698,00 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova
na poplatku z prodlení za prodlení se zaplacením úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu činí
136 455,00 Kč.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 6.3.2012

402/10/5/2012

Rozpočtové opatření č. 18

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

403/10/5/2012

Rozpočtové opatření č. 1

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazného
ukazatele dle přílohy č. 2.

404/10/5/2012

Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazného
ukazatele dle přílohy č. 2.

405/10/5/2012

Rozpočtové opatření – přecházející investiční akce

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy a tabulky.

406/10/5/2012

Rozpočtové opatření – nové investiční akce

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 včetně tabulky
č. 1 - investiční akce 2012 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2.

407/10/5/2012

Úvěr 100 mil. Kč - uzavření smlouvy

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši
do 100 mil. Kč se splatností do 31.12.2014 mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 34,
750 11 Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
IČ 45244782, s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,95 % p. a., za podmínky, že žádný z uchazečů
nepodá v zákonné lhůtě námitky. Úvěr bude poskytnut bez zajištění. Účelem úvěru je financování
projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova".
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.3.2012

408/10/6/2012

Program regenerace a revitalizace zámku v Přerově-zpráva o plnění

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o plnění Programu regenerace a
revitalizace zámku v Přerově

409/10/6/2012

Účelová dotace podle Programu
infrastruktury - Kozlovice

podpory

výstavby

technické
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
technické infrastruktury v celkové výši max. 11.000,- Kč Kč Ing. M.H. na vybudování čistírny
odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/4 v k.ú. Kozlovice pro novostavbu rodinného domu v ulici
Lány.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 29.2.2012

410/10/6/2012

Účelová dotace podle Programu
infrastruktury

podpory

výstavby

technické

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje v souladu s přijatým Programem podpory
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
technické infrastruktury v celkové výši max. 210.375,- Kč panu Robertu Bučkovi,Topolová 419/1,
Olomouc - Slavonín, 783 01, IČ 68928955 na vybudování 5 čistíren odpadních vod (ČOV) na
pozemcích p.č. 723/11, 723/12, 723/18, 723/19 a 723/21 v k.ú. Kozlovice u Přerova pro novostavby
rodinných domů v ulici Květná.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 29.2.2012

411/10/8/2012

Přímá podpora pro rok 2012 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov
Handball Club

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

ruší své usnesení č. 369/9/5/2011 v bodě 11. z 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova
konaného dne 12. 12. 2011, kterým schválilo poskytnutí dotace ve výši 450 000,- Kč a
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem
Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2,
na sportovní činnost oddílu házené v roce 2012,

2.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 450 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball
Club, IČ: 22761179, se sídlem Přerov I - Město, U tenisu 3250/19, na sportovní činnost v roce
2012.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.8.2012

412/10/9/2012

Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby
města Přerova, p.o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č.5 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Sociální služby města Přerova, p.o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I - Město,
Kabelíkova 14a. Znění dodatku ke zřizovací listině je přílohou č. 2 důvodové zprávy.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 29.2.2012
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413/10/10/2012

Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2012
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 2012 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.

414/10/10/2012

Obecně závazná vyhláška č. ...../2012 o stanovení opatření k omezení
propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných
her

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. ..../2012 o
stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her
ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

415/10/10/2012

Změna zakládací listiny Nadačního fondu Přerov - Cuijk

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu zakládací listiny Nadačního fondu
Přerov - Cuijk, IČ: 27803201, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 75/2, PSČ 750 02, tak,
že text čl. II odst. 2 zakládací listiny citovaného nadačního fondu ze dne 27.4.2007 zní takto:
"Sídlem nadačního fondu je: Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 71/2, PSČ 750 02".
V jiném se zakládací listina nemění.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.3.2012

416/10/10/2012

Přerovská rozvojová, s.r.o. - změna statutárních orgánů, změna sídla

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

navrhuje valné hromadě obchodní společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ: 27831337, se
sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, jejíž působnost vykonává
Rada města Přerova, změnu statutárního orgánu této obchodní společnosti, a to

a) odvolání stávajícího jednatele společnosti pana Ivo Kropáče a
b) jmenování jednatele společnosti pana Ing. Jaroslava Čermáka.
2.

schvaluje změnu sídla obchodní společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ: 27831337, se
sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02 na adresu Přerov, Přerov I
- Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.4.2012

417/10/10/2012

Obecně závazná vyhláška č. …/2012, o zákazu provozování sázkových
her, loterií a jiných podobných her na celém území města
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schválit Obecně závaznou vyhlášku
č. …/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města
v předloženém upraveném znění.

418/10/10/2012

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/196/2011

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace č. SML/196/2011 uzavřené na základě usnesení č. 35/2/6/2010 mezi statutárním městem
Přerovem a subjektem TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, U Tenisu 16, dle
důvodové zprávy.

419/10/10/2012

Podnět zastupitele

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení odsoudit vulgární výrok zastupitele
Ing. Richarda Šlechty v průběhu jednání 10. Zastupitelstva města Přerova.

420/10/11/2012

Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a
připomínkami vznesenými na 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 16.4.2012

V Přerově dne 6. 2. 2012

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

Ing. Michal Špalek
člen Rady města Přerova
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