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USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10. prosince 2012

631/15/1/2012 Zahájení, schválení programu 15. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           
10. prosince 2012

2. schvaluje pana Michala Záchu DiS. a paní Marii Hudečkovou za ověřovatele 15. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

632/15/2/2012 Zpráva z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole čerpání dotací poskytnutých občanskému sdružení 
TJ SPARTAK PŘEROV na základě usnesení ZM č. 35/2/6/2010 a usnesení ZM                     
č. 46/2/8/2010

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole čerpání dotace poskytnuté občanskému sdružení 
Tělocvičná jednota Sokol Henčlov na základě usnesení ZM č. 277/7/6/2011.

633/15/2/2012 Změna v personálním obsazení osadního výboru Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává na základě §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),     
ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 31.12.2012 z funkce člena osadního výboru 
Předmostí Ing. Martina Kolaříka

2. volí na základě §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2013 do funkce člena osadního výboru Předmostí  pana 
Pavla Pelíška.

634/15/2/2012 Informace o činnosti Rady města Přerova od 14. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova

635/15/2/2012 Přerovské letiště

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o aktuálním stavu přerovského 
letiště od pana poslance Mgr. Boháče.
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636/15/3/2012 Petice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo odvolat z funkce primátora statutárního 
města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha na základě žádosti občana statutárního města Přerova podané dne 
12.11.2012 podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů formou petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

637/15/4/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č.  77,  p.č. 78,  p.č. 
80/1, p.č. 80/2, p.č. 80/3 vše v k.ú. Svrčov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný  
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemku  p.č.  77,  o výměře  2341 m2,  
p.č. 78, o výměře  4405 m2, p.č. 80/1, o výměře  8114 m2, p.č. 80/2, o výměře 1915 m2, p.č. 80/3,         
o výměře 658 m2  vše v k.ú. Svrčov.

638/15/4/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 1169 v  k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví  
statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č.1169, ost. plocha, geometrickým plánem č.          
5576-141/2012 označené jako pozemek p.č. 1169/4, zast. plocha,  o výměře 6  m2, v k.ú. Přerov,        
do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035,       
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 4.390,- Kč, tj. 
731,67 Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2013

639/15/4/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 2680/1 v  k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č. 2680/1, ost. plocha, geometrickým plánem                
č. 5577-142/2012, označené jako pozemek p.č. 2680/1, zast. plocha,  o výměře 12  m2, v k.ú. Přerov, 
do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035,       
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši  8.780,- Kč,-          
tj. 731,67 Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2013
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640/15/4/2012 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 688 v k.ú. Penčičky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 688, ostatní 
plocha, o výměře 67 m2 v k.ú. Penčičky z  majetku statutárního města Přerova do společného jmění 
manželů L.  a   J.K.     za kupní cenu 11.000,- Kč, t.j. 164,18 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2013

641/15/4/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- částí pozemků p.č. 760 a 937 oba v k.ú. Čekyně

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 760, ovocný sad, dle geometrického plánu         
č. 336-84/2011 označené novým p.č. 760/2 o výměře 371 m2 v k.ú. Čekyně a části pozemku 
p.č. 937, dle geometrického plánu č. 336-84/2011 označené novým p.č. 937/5 o výměře 33 m2

v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů J.                 
a    D.B., za kupní cenu ve výši celkem 61.260,- Kč   (t.j. u p.č. 760/2- 150,- Kč/m2, u p.č. 
937/5 - 170,- Kč/m2) cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2013

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 760, ovocný sad, dle geometrického plánu         
č. 336-84/2011 označené novým p.č. 760/3 o výměře 84 m2 v k.ú. Čekyně a části pozemku 
p.č. 937, dle geometrického plánu č. 336-84/2011 označené novým p.č. 937/6 o výměře 23 m2

v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví paní M.Č., za kupní cenu ve 
výši celkem 16.510,- Kč (t.j. u p.č. 760/3 - 150,- Kč/m2, u p.č. 937/6 - 170,- Kč/m2) - cena v 
místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2013

3. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 760, ovocný sad, dle geometrického plánu         
č. 336-84/2011 označené novým p.č. 760/4 o výměře 94 m2 v k.ú. Čekyně a části pozemku 
p.č. 937, dle geometrického plánu č. 336-84/2011 označené novým p.č. 937/7 o výměře 41 m2

v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana L.H.,  za kupní cenu ve 
výši celkem 21.070,- Kč (t.j. u p.č. 760/4 - 150,- Kč/m2, u p.č. 937/7 - 170,- Kč/m2) - cena v 
místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2013
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642/15/4/2012 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 2790/1, 
ost.pl., dle geometrického plánu č. 5638-118/2012 označených jako díly "a" a "b" o celkové výměře 
45 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku paní K.B.,  za kupní cenu ve výši 
42.300,- Kč, t.j. 940,- Kč/m2  - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2013

643/15/4/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
bytových jednotek  v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 3672 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 výjimku z postupu dle odst. 12.) článku II 
vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových 
prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění, a to tak,                 
že v případě prodeje bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3672, v k.ú. Přerov (Na Odpoledni 2) a spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2178 a pozemku p.č. 3672, zastavěná plocha          
a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, budou smlouvy        
o převodu jednotek podány ke katastrálnímu úřadu k zahájení vkladového řízení hromadně,               
po podpisu smluv a zaplacení kupních cen min. 66 % jednotek určených k prodeji.

644/15/4/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 1205  v k.ú. Žeravice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1205, orná půda, dle geometrického plánu           
č. 487-151/2012 označené novým p.č. 1205/2 o výměře 344 m2 v k.ú. Žeravice z majetku 
statutárního města Přerova do majetku pana R.H., za kupní cenu ve výši 41.280,- Kč, t.j. 120,-
Kč/m2  - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2013

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1205, orná půda, dle geometrického plánu          
č. 487-151/2012 označené novým p.č. 1205/3 o výměře 398 m2 v k.ú. Žeravice z majetku 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů E.   a   M.K., za kupní cenu ve výši 
47.760,- Kč, t.j. 120,- Kč/m2  - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2013
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645/15/4/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – objektu  bydlení č.p. 406, příslušného k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732, včetně 
příslušenství,  vše v k.ú.Přerov (Velké Novosady 5)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod objektu bydlení  č.p. 406, 
příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731, zast.pl. a nádvoří, 
o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost.pl., o výměře 886 m2, včetně příslušenství, vše v  k.ú.Přerov (bývalé 
dílny SOŠ a SOU elektrotechnického Lipník n/B., Velké Novosady 5) z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti První KPU s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Kojetínská 3036/56, 
IČ 29446635 za kupní cenu ve výši 4.280.000,-Kč (dle nabídky zájemce), a to v rozsahu smluvních 
podmínek dle výběrového řízení. 
Smluvní pokuta bude ve výši 50% kupní ceny tj. 2.140.000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

646/15/4/2012 Úplatný převod pozemků p.č. 228/10 a 228/11 v k.ú. Lověšice u 
Přerova z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro 
Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 228/10 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 47 m2 a p.č. 228/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace)        
o výměře 25 m2, oba v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit 
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4,           
do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 37.080,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31. 3. 2013

647/15/4/2012 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 2655/2, v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2655/2, orná půda, o výměře 2.233 m2 v k.ú. Přerov,          
z vlastnictví manželů Mgr. E.  a  R.D., za podmínky uznání vlastnictví pro statutární město Přerov ze 
strany manželů Mgr. E.   a   R.D.     k pozemkům p.č. 2655/4, orná půda,o výměře 504 m2, p.č. 2655/5, 
orná půda, o výměře 1.120 m2, vše v k.ú. Přerov,  za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 734.110,-
Kč, tj. 329,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2013
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648/15/4/2012 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 2406/2, p.č. 2433/9, p.č. 5198/62, p.č. 5198/63, 
p.č. 5198/64, p.č. 5198/65, p.č.  5198/66  v  k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod   pozemku  p.č. 2406/2, ostatní 
plocha, o výměře 54 m2, p.č. 2433/9, ostatní plocha, o výměře 185 m2 , p.č. 5198/62, ostatní plocha,     
o výměře 270 m2, p.č. 5198/63, ostatní plocha, o výměře 295 m2, p.č. 5198/64, ostatní plocha,              
o výměře  383 m2,  p.č. 5198/65, ostatní plocha, o výměře 93 m2, p.č. 5198/66, ostatní plocha,              
o výměře 239 m2  vše  v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví E.G.   a   M.S.  do vlastnictví statutárního 
města Přerova za dohodnutou kupní cenu  540 050,- Kč ( tj. 355,53 Kč/m2).

649/15/4/2012 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova –
objektu občanské vybavenosti č.p. 2884, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227 a 
pozemků p.č. 5307/209, p.č.  5307/227 a p.č. 5307/230, včetně 
příslušenství a movitých věcí, vše v k.ú. Přerov (Petřivalského 3)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod objektu občanské vybavenosti č.p. 2884, příslušného k části obce 
Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227, pozemků p.č. 5307/209, zast. 
pl. a nádvoří, o výměře 1.137 m2, p.č. 5307/227, zast. pl. a nádvoří, o výměře 24 m2 a p.č. 
5307/230, ost.pl., o výměře 11 m2, vše v k.ú. Přerov (víceúčelový objekt Petřivalského 3), 
včetně příslušenství a movitých věcí dle přílohy, do vlastnictví statutárního města Přerova        
z vlastnictví Sportovního klubu, se sídlem Přerov I – Město, Petřivalského 1, IČ 00533963      
za kupní cenu ve výši 4.000.000,-Kč. Statutární město Přerov uhradí daň z převodu 
nemovitostí dle platné sazby.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

2. schvaluje uzavření memoranda mezi statutárním městem Přerov a Sportovním klubem,          
se sídlem Přerov I – Město, Petřivalského 1, IČ 00533963, o vzájemné spolupráci při 
vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitostem tvořícím areál Zimního stadionu Přerov   
a areál Sportovního klubu v Přerově, ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

650/15/4/2012 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 37 ost. plocha, 
označené dle geometrického plánu č. 5163-36/2010 jako pozemek p.č. 37/6, ost. plocha o výměře     
130 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví T.K.       a  J.N.,  za části  pozemku p.č. 40/1 zast. plocha a 
nádvoří, označené dle geometrického plánu č. 5163-36/2010 jako pozemky p.č.  40/10 ost. plocha, o 
výměře 89 m2 a p.č. 40/11, ost. plocha, o výměře 41 m2, oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního 
města Přerova.  

Směna pozemků bude realizována bez doplatku rozdílu  ceny směňovaných pozemků.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2013
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651/15/4/2012 Uzavření dodatku č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke zřizovací listině ze dne 
2.11.2009, ve znění dodatků č.1 - 8 příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.M. 8, IČ 45180512, kterým se upravuje zřizovací listina 
a to tak, že se z  majetku předaného k hospodaření se vyjímají nemovité věci: 
1.  objekt k bydlení č.p. 18, příslušný k části obce Přerov XI - Vinary, na pozemku p.č. st. 44/1             
a pozemek p.č. st. 44/1, zast. pl. a nádvoří, o výměře 250 m2, vše v k.ú. Vinary u Přerova (Kulturní 
dům Vinary),
2. objekt občanského vybavení č.p. 32, příslušný k části obce Přerov V - Dluhonice, na pozemku p.č. 
235 a pozemek p.č. 235, zast. pl. a nádvoří, o výměře 919 m2, vše v k.ú. Dluhonice u Přerova 
(Kulturní dům Dluhonice), 
3.  objekt k bydlení č.p. 228, příslušný k části obce Přerov III - Lověšice, na pozemku p.č. st. 229         
a pozemky p.č. st. 229, zast. pl. a nádvoří, o výměře 401 m2 a p.č. 65 sportoviště a rekreační pl.            
o výměře 1.115  m2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova (Dělnický dům Lověšice). 
Uvedený dodatek nabývá účinnosti dne 1.1.2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

652/15/5/2012 Rozpočtové opatření č. 17

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazných 
ukazatelů dle přílohy č. 2.

653/15/5/2012 Rozpočtové opatření č. 17 – dodatek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 2122 610  Odvody příspěvkových
 organizací (ZŠ)

5 569,2 * + 4,9 5 574,1

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 610  Základní školy 30 764,3 * + 4,9
- 730,4
- 210,0

29 828,8

3111 610  Předškolní zařízení 9 098,8 - 59,4 9 039,4

6409 219  Ostatní činnosti j. n.
 (rezerva)

13 069,5 * + 789,8
+ 210,0

14 069,3
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* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

610  Školská zařízení 46 630,0 * - 994,9 45 635,1
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

654/15/5/2012 Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 
a. s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, 
uzavřené dne 5.5.2008 mezi statutárním městem Přerov jako předávajícím a společností Teplo 
Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7 jako 
příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 2 ze dne 27.4.2009, dodatku č. 3 
ze dne 17.2.2010 a dodatku č. 4 ze dne 20.9.2012 ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

2. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3412 242  Sportovní zařízení v majetku
 obce (Teplo Přerov a. s.)

30 106,5 - 4 000,0 26 106,5

3639 530  Komunální služby a územní
 rozvoj j. n.

9 325,5 + 4 000,0 13 325,5

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

242  Sportovní zařízení v majetku
 obce (Teplo Přerov a. s.)

30 106,5 - 4 000,0 26 106,5

655/15/5/2012 Kontokorentní úvěr
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě                       
o kontokorentním úvěru mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem 
Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ 45244782, za následujících podmínek: 

 úroková sazba 1M PRIBOR + 0,19 % p. a.,
 určený k přechodnému nedostatku finančních prostředků v roce 2013,
 výše do 20 mil. Kč se splatností do 31.12.2013,
 poskytnut bez zajištění.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

656/15/5/2012 Podmínky výběrového řízení pro rok 2013

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje podmínky výběrového řízení pro poskytování 
půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu v roce 2013 takto:

1) žádosti oprávněných osob, ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací              
a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů, budou podávány v termínu         
od 14.1.2013 - 18.2.2013,

2) místo pro vyzvednutí tiskopisů žádostí a jejich podání: Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 
750 11 Přerov 2, Odbor ekonomiky, III. poschodí, dveře č. 66 - Kristina Bukvaldová.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

657/15/5/2012 Obecně závazná vyhláška č.../2012, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2012,       
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                    
a odstraňování komunálních odpadů ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

658/15/5/2012 Obecně závazná vyhláška č.../2012, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2012, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 31.12.2012

659/15/5/2012 Návrh na poskytnutí dotace TK Precheza Přerov o.s., Tělocvičná 
jednota Sokol Přerov, Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ: 22826611,       
se sídlem Přerov, Kosmákova 3364/55, 750 02  Přerov,  na náklady spojené s pořádáním akce 
Zlatý Kanár v roce 2012,

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000,-- 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 náklady spojené s rekonstrukcí elektrického 
parku v Loutkovém divadle v roce 2012/2013,

3. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní 
organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Přerov, Kratochvílova 35,  na náklady spojené        
s dofinancováním nástěnných kalendářů v roce 2012,

4. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230  Odvod z výherních hracích
 přístrojů

21 008,5 + 268,1 21 276,6

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409  Ostatní činnosti j. n.
 (zastupitelstvo)

41,9 - 41,9 0,0

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 1 147,0 + 300,0 1 447,0

4345 110  Centra sociálně rehabilitačních
 služeb

0,0 + 10,0 10,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

 Dotace, přímé podpory
 a grantový program

46 960,6 + 268,1 47 228,7
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660/15/6/2012 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2013:

příjmy 703 212 900 Kč
výdaje 696 100 900 Kč
financování                7  112 000 Kč
  (dle příloh č. 1 a 2)

2. schvaluje rozpočtový výhled do roku 2015 uvedený v příloze č. 3,

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

4. bere na vědomí , že transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a na 
sociálně – právní ochranu dětí jsou zapracovány do rozpočtu na rok 2013 v předpokládané 
výši a zařazeny na příjmovou položku 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení 
závazných ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2013 bude rozpočet upraven 
formou rozpočtového opatření,

5. schvaluje změnu svého usnesení č. 132/5/6/2011, schváleného na 5. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova dne 18.04.2011, a to tak, že bod 5. usnesení nově zní:

„schvaluje využití volných finančních prostředků Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu v celkové výši 3 000 000 Kč a jejich transfer do rozpočtu města na opravy a 
modernizace bytového fondu (IPRM)“,

6. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR Přerov s. r. o., IČ 28593006, 
se sídlem Přerov, Petřivalského 5, na sportovní činnost v roce 2013,

7. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 130 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ 47999152, 
se sídlem Přerov-Kozlovice, na sportovní činnost a provoz fotbalového travnatého hřiště na 
parcele p. č. 62/1 a fotbalových šaten v objektu občanské vybavenosti č. p. 215 na parcele p. č. 
61, vše v k. ú. Kozlovice u Přerova v roce 2013,

8. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 070 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Viktorie Přerov o. s., IČ 
66743338, se sídlem Přerov, Sokolská 734/28, na sportovní činnost a provoz:
1. na ulici Sokolská 
• dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p. č. 6724/1, 6724/4, 
• šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č. p./č. e. na parcele p. č. 

4293/4,
• šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti č. p. 734 na parcele p. č. 4306/30, 

4306/31 a 4306/32,
2. na ulici Alšova
• dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p. č. 5307/2,
• šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č. p./č. e. na parcele p. č. 

5307/105 a 5307/334, vše v k. ú. Přerov v roce 2013,
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9. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Přerovský volejbalový klub o. s., IČ 
26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na sportovní činnost v roce 2013,

10. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK PRECHEZA Přerov o. s., IČ 22826611, se 
sídlem Přerov, Kosmákova 3364/55, na sportovní činnost v roce 2013,

11. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 500 000 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 
2013,

12. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR, IČ 
00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na provoz tratě v areálu Přerovské rokle na 
parcele p. č. 426/8, 426/9, 426/14, 426/16, 426/18, 577, p. č. st. 823, p. č. st. 824, objektu č. e. 
140 na parcele p. č. st. 823 a objektu č. e. 141 na parcele p. č. st. 824, vše v k. ú. Předmostí v 
roce 2013,

13. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ 00533963, se sídlem 
Přerov, Petřivalského 1, na provoz haly stolního tenisu v občanské vybavenosti č. p. 584 na 
parcele p. č. 5307/101 a 5307/441, vše v k. ú. Přerov v roce 2013,

14. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000 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 provoz sokolovny v občanské vybavenosti č. p. 
566 na parcele p. č. 4338 v k. ú. Přerov v roce 2013,

15. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ 45180521, se 
sídlem Přerov XII-Žeravice, U stadionu 214/7, na provoz sportovní haly v občanské 
vybavenosti č. p. 214 na parcele p. č. 165 v k. ú. Žeravice v roce 2013,

16. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 170 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ 00534935, se 
sídlem Přerov, Bezručova 4, na provoz:
• kuželny v občanské vybavenosti č. p. 626 na parcele p. č. 4325/2, 4325/3 a 4325/4,
• loděnice v občanské vybavenosti č. p. 770 na parcele p. č. 4784/2,
• atletického oválu včetně sektorů technických disciplín na parcele p. č. 6724/1, 

4306/10, 4306/11 a 4306/12,
• fotbalového hřiště s umělou trávou na parcele p. č. 6724/1,
• dvou sportovních hal v občanské vybavenosti č. p. 3250 na parcele p. č. 2656/2 a bez 

č. p./č. e. na parcele p. č. 2656/3,
 vše v k.ú. Přerov v roce 2013.
V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, atletického oválu včetně sektorů 
technických disciplín a fotbalového hřiště, se dotace poskytuje pouze na náklady na teplo, 
teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz 
odpadu, spojené s užíváním těchto sportovišť v roce 2013,

17. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond Přerov – Cuijk, IČ 27803201, se 
sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 71/2, PSČ 750 02, na náklady spojené s 
recipročním zájezdem občanů z Cuijku do Přerova v roce 2013,
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18. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK PRECHEZA Přerov o. s., IČ 22826611, se 
sídlem Přerov, Kosmákova 3364/55, na náklady spojené s pořádáním akce Zlatý Kanár v roce 
2013,

19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, IČ 67338500, 
se sídlem Přerov, U Bečvy 1, na náklady spojené s pořádáním folklorního festivalu V zámku a 
podzámčí v roce 2013,

20. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s., IČ 
49558048, se sídlem Přerov III-Lověšice, Družstevní 235/39, na činnost v roce 2013,

21. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2 750 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem IMIT s. r. o., IČ 62360540, se sídlem 
Radslavice 315, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním veřejných kulturních 
vystoupení a představení v Městském domě pro obyvatele města uskutečněné v roce 2013,

22. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 850 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového 
festivalu“, IČ 49558005, se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, na náklady spojené                       
s uskutečněním XXX. Československého jazzového festivalu v roce 2013,

23. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000 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 činnost Loutkového divadla v roce 2013,

24. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 133 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v ČR, IČ 40613411, se sídlem 
Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, provoz a činnost nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve 
městě Přerově v roce 2013,

25. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 189 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Centrum setkávání, o. s., IČ 49558200, se 
sídlem 750 02 Přerov, Kosmákova 46-48, na provoz organizace v roce 2013,

26. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 748 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ 49558561, se 
sídlem U Bečvy 1, 750 02 Přerov, na provoz ubytovny pro bezdomovce, zdravotně výchovné, 
sociální a humanitární činnosti v roce 2013,

27. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 673 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ 45180270, se 
sídlem Přerov, 9. května 1925/82, na provoz charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, 
občanské poradny, provoz a činnost setkávání seniorů SPOLU, provoz a činnost romského 
komunitního centra Žížalka, romského komunitního centra Lačo jilo - Dobré srdce a provoz 
Dětského šatníku, na rok 2013,

28. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 104 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení Most k životu, IČ 67338763, se 
sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na program zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
(chráněná pracovní místa), na provoz sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitaci formou 
podporovaného zaměstnávání, integrovanou zájmovou činnost v roce 2013,
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29. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 246 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice,     
o. s., místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Kratochvílova 35, 750 02 Přerov,       
na provoz a činnost organizace a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením v roce 2013,

30. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 151 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Jsme tady, o. s., IČ 28553187, se sídlem 
Sokolská 2781/2, Přerov 750 02, na činnost, provozní a mzdové náklady organizace v roce 
2013,

31. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 800 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v ČR, IČ 40613411, se sídlem 
Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, na provoz Azylového domu pro matky s dětmi        
v Přerově v roce 2013,

32. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Muzeum Komenského v Přerově, p. o., IČ 
00097969, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, na provoz Záchranné stanice pro handicapované 
živočichy, poradenskou a osvětovou činnost v roce 2013,

Body 6-32 jsou zpracovány dle přiložených zásad dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 
2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

33. schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“ z 16.04.2007: „Pro rok 2013          
se pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti EVVO na území města vyčleňuje částka 
150 000 Kč“,

34. schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 
významných staveb na území města Přerova“ z 19.10.2005: „Pro rok 2013 se pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města vyčleňuje částka 
150 000 Kč,

35. schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 7 500 Kč a uzavření smlouvy                
o poskytnutí tohoto příspěvku mezi statutárním městem Přerov a subjektem Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc 
na provoz systému AMDS pro účely vyrozumívání členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Přerov I-Město, prostřednictvím systému automatického telefonního volání a krátkých 
textových zpráv o vyhlášení požárního poplachu jednotky a svolání členů krizového štábu,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

661/15/7/2012 Grantový program na rok 2013 - vyhlášení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. vyhlašuje Grantový program pro rok 2013 dle přiložených zásad,
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2. vyzývá žadatele k předkládání žádostí o finanční podporu dle přiložených zásad Grantového 
programu pro rok 2013. Termín pro podávání žádostí o finanční podporu je 6. února 2013      
na adresy uvedené v důvodové zprávě.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

662/15/10/2012 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí návrh koncepce Mgr. Petra Vojáčka, ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, U tenisu 4, s názvem „Škola zaměřená na sportovní všestrannost           
a rozvoj pohybových dovedností žáků“. Znění návrhu koncepce je přílohou č. 1 důvodové 
zprávy.

2. schvaluje harmonogram opatření směřujících k zaměření Základní školy Přerov, U tenisu 4 
na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků a záměr financovat z rozpočtu 
statutárního města Přerova náklady učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy 
trenéra příslušné specializace) v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě pro období 2/2013 –
8/2018 a správce a uklízeče haly v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě pro období 9/2013 –
8/2018.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

663/15/10/2012 Koncepce školního stravování pro léta 2013 – 2017 pro zařízení 
školního stravování zřizovaná statutárním městem Přerovem

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje „Koncepci školního stravování pro léta 2013 –
2017 pro zařízení školního stravování zřizovaná statutárním městem Přerovem“. Znění koncepce je 
přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: průběžně

664/15/10/2012 Koncepce v oblasti školství pro léta 2013 – 2017 ve vztahu                      
k mateřským a základním školám zřizovaným statutárním městem 
Přerovem

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje „Koncepci v oblasti školství pro léta 2013 –
2017 ve vztahu k mateřským a základním školám zřizovaným statutárním městem Přerovem“. Znění 
koncepce je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: průběžně
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665/15/10/2012 Sportoviště na území města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí dokument „Sportoviště na území města 
Přerova“.

666/15/11/2012 Obyvatelé objektů Přerov, Škodova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neukládá Radě města Přerova zajistit občanům, kteří bydlí na základě nájemní smlouvy          
v objektech Přerov, Škodova 17, 21 a 23, nájem obecního bytu, a to za podmínky, že tito 
občané (včetně všech osob žijících s nimi ve společné domácnosti) mají Magistrátem města 
Přerova, Odborem ekonomiky jako správcem poplatku, povoleno rozložení úhrady na splátky 
u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání      
a odstraňování komunálních odpadů a u pokut dle rozhodnutí o rozložení úhrady na splátky   
ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a/nebo mají        
se statutárním městem Přerovem uzavřenou dohodu o splátkách na úhrady dlužných částek 
vzniklých v souvislosti s dlužným nájemným či jeho vymáháním a uhradí kauci na obecní byt 
ve výši 1 měsíčního nájmu včetně služeb,

2. neukládá Radě města Přerova zajistit manželům M.  a   Y.P.  nájem obecního bytu.

667/15/11/2012 Poskytnutí mimořádné dotace - Oblastní spolek ČČK Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ 49558561, se 
sídlem U Bečvy 1, 750 02 Přerov, na pokrytí nákladů za elektrickou energii v ubytovně pro 
bezdomovce v Přerově, U Výstaviště 12 v období topné sezóny 2012/2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4359 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče (příspěvek na pobytovou 
soc.službu)

245,0 - 20,0 225,0

4345 620 Centra sociálně rehabilitačních služeb 557,0 + 20,0 577,0

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012
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668/15/12/2012 Informace o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady         
v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o přípravě Integrovaného 
systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu.

669/15/13/2012 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2013 
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 2013 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.

670/15/14/2012 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy       
a připomínkami vznesenými na 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 4.2.2013

V Přerově dne 10. prosince 2012

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                          Michal Zácha, DiS.
primátor města Přerova                                                                       náměstek primátora města Přerova




