USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 4. února 2013

671/16/1/2013

Zahájení, schválení programu 16. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje doplněný program 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 4. února
2013,

2.

schvaluje Bc. Václava Zatloukala a Mgr. Lenku Ticháčkovou za ověřovatele 16. zasedání
Zastupitelstva města Přerova.

672/16/1/2013

Volba člena Rady města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí vzdání se funkce neuvolněného člena Rady města Přerova pana
Mgr. Radovana Rašťáka, a to ke dni 4. února 2013,

2.

volí veřejným hlasováním Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D., členem Rady města Přerova.

673/16/2/2013

Zpráva z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí zápis o provedené kontrole dodržení podmínek při čerpání dotace poskytnuté
společnosti Teplo Přerov a.s. na rok 2011

2.

se neusneslo uložit zapracovat do všech stávající smluv, které má uzavřené statutární město
Přerov se všemi organizacemi, které většinově vlastní, aby byla umožněna kontrolní činnost,
prováděná kontrolním výborem města, v celém rozsahu činnosti těchto organizací, včetně
plného přístupu k uzavřeným smlouvám a účetnictví

3.

se neusneslo uložit nechat posoudit smlouvu o poskytnutí dotace s Teplo Přerov a.s. právním
oddělením, tak aby byla zjednodušena. Např. do znění smlouvy zapracovat ty části stávajících
dodatků, které se týkají způsobu použití úspory dotace nebo způsobu výpočtu dotace na
jednotlivé roky.

674/16/2/2013

Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních
v roce 2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních
rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních
v roce 2012.
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675/16/2/2013

Změna v personálním obsazen Kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

odvolává s účinností ke 4. 2. 2013 z funkce člena Kontrolního výboru Ing. Michala
Symerského,

2.

volí s účinností od 5. 2. 2013 členem Kontrolního výboru paní Jarmilu Stejskalovou.

676/16/2/2013

Informace o činnosti Rady města Přerova od 15. zasedání
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města
Přerova od 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

677/16/3/2013

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5381
v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5381, orná půda, o výměře cca 427 m2,
v k.ú. Přerov.

2.

schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 5381, orná půda, o výměře 1.456 m2,
v k.ú. Přerov.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.3.2013

678/16/3/2013

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5466/12,
p.č. 5466/55, p.č. 5466/56, vše v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5466/12, orná půda, o výměře cca 1.117
m2, p.č. 5466/55, orná půda, o výměře cca 470 m2, p.č. 5466/56, orná půda, o výměře cca
443 m2, vše v k.ú. Přerov.

2.

schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemkům p.č. 5466/12, orná půda, o výměře
5.582 m2, p.č. 5466/55 orná půda, o výměře 2.165 m2, p.č. 5466/56 orná půda, o výměře
2.049 m2, vše v k.ú. Přerov.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.3.2013
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679/16/3/2013

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. st. 134, zast.
plocha a nádvoří, a dům č.p. 137 na pozemku p.č. st. 134 v k.ú.
Lověšice u Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný
převod pozemku p.č. st. 134, zast. plocha nádvoří, o výměře 112 m2 a domu č.p. 137 příslušný k části
obce Přerov III-Lověšice na pozemku p.č. st. 134, vše v k.ú. Lověšice u Přerova, do vlastnictví
statutárního města Přerova.

680/16/3/2013

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věcí z
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 33/11 v k.ú.
Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný
převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – spoluvlastnického podílu o velikosti id
½ k části pozemku p.č. 33/11, ostatní plocha, o výměře cca 45 m2 v k.ú. Předmostí.

681/16/3/2013

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
– vyjmutí 5 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2089,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4010
v k.ú. Přerov ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.
v platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vyjmutí 5 bytových jednotek v objektu k
bydlení č.p. 2089, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4010 v k.ú. Přerov (Na
Hrázi 30) ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví
stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění, kdy zájem nájemců o
odkoupení bytových jednotek dosahuje výše 20 %.

682/16/3/2013

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města
Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku
ve zjednodušené evidenci- původ evidence nemovitostí p.č.1013/10 o celkové výměře 86 m2,
označené dle geometrického plánu č. 279-51/2011 jako pozemek p.č. 1013/15, o výměře 32 m2, k.ú.
Dluhonice z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 28.2.2013

683/16/3/2013

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
- části pozemku p.č. 5453/1 v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5453/1, ost.
plocha, v k.ú. Přerov označené dle geometrického plánu č. 5350-35/2011 jako pozemek p.č. 5453/10,
ost. plocha, o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví A.K.,
za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 6000,- Kč, tj. 1200,- Kč/m2.
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Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 28.2.2013

684/16/3/2013

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města
Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1037/1, ost.
plocha, v k.ú. Přerov označené dle geometrického plánu č. 5632-102/2012 jako pozemek p.č. 1037/11,
ost. plocha o výměře 81 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví
Tomáše Kadláčka, místem podnikání Velká dlážka 316/19, Přerov I-Město, za kupní cenu ve výši
81 000,- Kč, tj. 1000,- Kč/m2.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 28.2.2013

685/16/3/2013

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova převod částí pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 5300/1,
ostatní plocha, v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5613-165/2012 části označené jako díl „c“
o výměře 11 m2 a díl „d“ o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova
do vlastnictví Ing. F.P.
Převod bude realizován tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.
Kupní smlouva bude uzavřena do 6 měsíců ode dne, kdy bude stavebník Ing. F.P. oprávněn užívat
stavbu garáže v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a za podmínky, že
součástí kupní smlouvy bude současně převod částí pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov, označených v
geometrickém plánu č. 5613-165/ 2012 jako díly "a" a "b", z vlastnictví vlastníka pozemku p.č. 5297/1
v k.ú. Přerov do vlastnictví Ing. F.P. Kupní cena za převod částí pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov
bude odpovídat ceně v místě a čase obvyklé ke dni převodu pozemku a bude stanovena na základě
znaleckého posudku. Budoucí kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a
správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.5.2013

686/16/3/2013

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2603/2 v objektu k bydlení č.p.
2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5739/3 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. 2603/2 v objektu
k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném k části obce Přerov I – Město, na
pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/1, 2, 3, 4), včetně příslušného spoluvlastnického
podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 5155/173777 za cenu ve výši 30 %
znaleckého posudku, tj. 167.395,- Kč a spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku p.č. 5739/3
v k.ú. Přerov ve výši 5155/173777 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 13.815,- Kč, včetně
doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 60.365,- Kč, t.j. převod
uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 241.575,Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města
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Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemkyně, paní J.R., z původního termínu do
28.12.2012 na nový termín do 15.2.2013.

687/16/3/2013

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602,
č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č.
5739/3 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. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5739/3, v k.ú. Přerov (Jižní
čtvrť II/1, 2, 3, 4) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2600, č.p.
2601, č.p. 2602, č.p. 2603 a pozemku p.č. 5739/3, 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. 62 % jednotek určených k prodeji.

688/16/3/2013

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2178/6 v objektu k bydlení č.p.
2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 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. 2178/6 v objektu
k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov (Na
Odpoledni 2), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu
k bydlení ve výši 7154/148496 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 177.030,- Kč a
spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov ve výši 7154/148496 za
cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 17.503,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou
cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 194.533,- 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 nájemců, manželů F.a A.R., z původního termínu do 18.11.2012 na nový termín do
15.2.2013.

689/16/3/2013

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 1963/8 v objektu k bydlení č.p.
1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139,
včetně pozemku p.č. 2140, vše 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. 1963/8 v objektu
k bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov
(nám. Svobody 4, 5), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného
objektu k bydlení ve výši 7534/185721 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 198.469,- Kč a
spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku p.č. 2139, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku
p.č. 2140, ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov ve výši 7534/185721 za cenu ve výši 30 % znaleckého
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posudku, tj. 27.546,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve
výši 9.204,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční
nabídkové lhůtě ve výši 235.219,- 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 nájemců,
manželů L. a L.K., z původního termínu do 21.4.2012 na nový termín do 15.2.2013.

690/16/3/2013

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města
Přerova – části pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 621, orná půda, dle geometrického plánu č. 108598/2012 označen jako pozemek p.č. 621/4, orná půda, o výměře 624 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví
statutárního města Přerova do vlastnictví A.O., za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 299 520,- Kč,
tj. 480,- Kč/m2.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.6.2013

691/16/3/2013

Bezúplatný převod nemovité věcí do majetku statutárního města
Přerova - komunikace na částech pozemků p.č. 351 a p.č. 415 oba v
k.ú. Vinary u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemní příjezdové
komunikace zřízené na částech pozemků p.č. 415 a p.č. 351 oba v k.ú. Vinary u Přerova (dle
geometrického plánu č. 379-116/2011 pozemky označené jako p.č. 415/2 a p.č. 351/2 v k.ú. Vinary u
Přerova) ze společného jmění manželů Lubomíra a Heleny Vymětalových, bytem Přerov-Vinary,
Růžová 32 do vlastnictví statutárního města Přerova.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.5.2013

692/16/3/2013

Vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 884/5 v k.ú. Újezdec
u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č.
884/5, ostatní plocha silnice, o výměře 3691m2 v k.ú. Újezdec u Přerova.

693/16/4/2013

Rozpočtové opatření č. 18

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

6

4116

210 Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu

5 624,6

+ 859,5
+ 412,2

6 896,3

Výdajová část v tis. Kč
PAR

ORJ

3113

610

rozpočet
Základní školy

rozpočtové
opatření
+ 859,5
+ 412,2

29 828,8

rozpočet
po úpravě
31 100,5

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
Výdajová část v tis. Kč
rozpočet
610

Školská zařízení

694/16/4/2013

45 635,1

rozpočtové
opatření
+ 1 271,7

rozpočet
po úpravě
46 906,8

Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků

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

695/16/4/2013

Rozpočtové opatření č. 2

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

696/16/4/2013

Rozpočtové opatření – investiční akce

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:
1.

následující úpravy rozpočtu investičních akcí dle přílohy a tabulek,

2.

rozpočtový rámec investiční akce Lávka U tenisu ve výši 25 210 000 Kč,

3.

rozpočtový rámec investiční akce Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady ve výši 18 200 000 Kč,

4.

rozpočtový rámec investiční akce ZŠ Svisle – energetické opatření – zateplení ve výši
22 385 000 Kč,

5.

záměr přijetí půjčky (úvěru) ve výši 22 000 000 Kč na financování investiční akce ZŠ Svisle –
energetické opatření – zateplení.

697/16/4/2013

Návrh na schválení rozpočtového rámce

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje rozpočtový rámec v souvislosti
s připravovaným uzavřením smlouvy o vytvoření zvukově-obrazového záznamu mezi statutárním
městem Přerov jako objednatelem a společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem U Bečvy č.p. 2883,
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750 02 Přerov I – Město, IČ: 286 24 882 jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy, která bude uzavřena
na období od 1.4.2013 do 31.12.2016, je výroba a vysílání zpravodajských bloků a komplexní
realizace besed ve stanoveném rozsahu a udělení licence k užití audiovizuálního díla objednatelem.
Cena za plnění bude činit v každém roce 2 460 000,- Kč vč. platné sazby DPH.

698/16/4/2013

Záměry na poskytnutí dotací

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

se neusneslo schválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 15.000,-- Kč subjektu Sdružení
obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje, se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava, IČ:
22831738, na částečnou úhradu nákladů spojených s poradenskou činností pro spotřebitele ve
městě Přerově v roce 2013,

2.

se neusneslo schválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč subjektu Společnost
Ludvíka Svobody (SLS o.s.), se sídlem Zavadilova 1888/22, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ:
266 74 211, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací pamětního kamene před
rodným domem Ludvíka Svobody v obci Hroznatín u příležitosti 70. výročí bitvy u Sokolova.

699/16/5/2013

Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního
rozvoje statutárního města Přerova za roky 2011 a 2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu plnění Strategického
plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova za roky 2011 a 2012.

700/16/6/2013

Odůvodnění veřejné zakázky "Městská autobusová doprava v Přerově
2013 - 2023"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí, že Rada města Přerova na své 55. schůzi dne 29.1.2013 usnesením
č. 2219/55/9/2013 schválila odůvodnění veřejné zakázky "Městská autobusová doprava
v Přerově 2013 - 2023", dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.

2.

bere na vědomí návrh Rady města Přerova Zastupitelstvu města Přerova schválit odůvodnění
veřejné zakázky "Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023", dle ustanovení § 156
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3.

schvaluje odůvodnění veřejné zakázky "Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023",
dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.

701/16/7/2013

Sloučení základních škol a mateřských škol v Přerově - Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje sloučení příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov –
Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod
skalkou 11 s příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,
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Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí,
Hranická 14 s účinností od 01. 08. 2013,
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.7.2013
2.

schvaluje , že přejímající organizací příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Pod skalkou 11 je příspěvková organizace Základní škola J. A. Komenského a
Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Hranická 14, na kterou s účinností od 01. 08. 2013 přecházejí veškerá práva,
závazky a majetek Základní školy a Mateřské školy Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11,
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.7.2013

3.

schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině a protokol o předání a převzetí nemovitého
majetku k hospodaření, přílohu č. 1 zřizovací listiny Základní školy J. A. Komenského a
Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Hranická 14. Znění dodatku a protokolu je přílohou č. 2 a 3 důvodové zprávy,
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.7.2013

4.

schvaluje financování nákladů souvisejících se sloučením příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov,
Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11 s příspěvkovou organizací Základní škola J. A.
Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem
Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, z rozpočtu statutárního města Přerova do výše
550 000,- Kč.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.7.2013

702/16/7/2013

Sloučení zařízení školního stravování zřizovaných statutárním městem
Přerovem

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje sloučení příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27,
IČ: 62350242, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27, příspěvkové organizace Školní
jídelna Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782315, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4 a
příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 49558269, se
sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14 s příspěvkovou organizací Zařízení
školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Kratochvílova 30, s účinností od 01. 08. 2013,
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.7.2013

2.

schvaluje , že přejímající organizací příspěvkové organizace Zařízení školního stravování
Přerov, Trávník 27, IČ: 62350242, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27,
příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782315, se sídlem Přerov,
Přerov I – Město, U tenisu 4 a příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov - Předmostí,
Hranická 14, IČ: 49558269, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14 je
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příspěvková organizace Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ:
49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30, na kterou s účinností od 01.
08. 2013 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Zařízení školního stravování Přerov,
Trávník 27, Školní jídelny Přerov, U tenisu 4 a Školní jídelny Přerov - Předmostí, Hranická
14,
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.7.2013
3.

schvaluje dodatek č. 5 ke zřizovací listině a dodatek č. 5 k protokolu o předání a převzetí
nemovitého majetku k hospodaření, příloze č. 1 zřizovací listiny Zařízení školního
stravování Přerov, Kratochvílova 30. Znění dodatků je přílohou č. 2 a 3 důvodové zprávy.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.7.2013

703/16/7/2013

Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

se neusneslo schválit pravidla a rozsah financování nákladů učitele tělesné výchovy (s
osvědčením
nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) pro období 2/2013 – 8/2018;
správce haly pro období od 8/2013 – 8/2018 a uklízeče haly pro období 9/2013 – 8/2018
příspěvkové
organizace
Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, se sídlem
Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4, dle důvodové zprávy, a to z rozpočtu statutárního
města Přerova a za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního
města Přerova pro příslušný kalendářní rok.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.8.2018

2.

se neusneslo schválit následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele

Výdajová část v tis. Kč
PAR
ORJ
6409
3113

219
610

rozpočet
Ostatní činnosti j. n. (rezerva)
Základní školy

8 433,7
26 281,9

rozpočtové
opatření
- 453,0
+ 453,0

rozpočet
po úpravě
7 980,7
26 734,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
Výdajová část v tis. Kč
rozpočet
610

704/16/7/2013

Školská zařízení

41 781,9

rozpočtové
opatření
+ 453,0

rozpočet
po úpravě
42 234,9

Hodnocení práce ředitelů v roce 2012 - informace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí výsledky hodnocení práce ředitelů
základních škol a mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy.
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705/16/7/2013

Soukromá mateřská škola - poskytnutí účelové dotace, podmínky
školního stravování

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 350 000,- Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a společností
Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou,
Loučská 237/1, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou od
01. 09. 2013 do 31. 08. 2019. Další podmínky uvedené v důvodové zprávě budou
zakomponovány do ujednání smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.8.2013

2.

schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Základní školy a Mateřské
školy Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, Loučská 237/1, v
zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek
jako dětem mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na
dobu určitou od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2019. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti
zapsané do jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, Bajákova 18.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.8.2013

706/16/7/2013

Speciální mateřská škola - poskytnutí účelové dotace, podmínky
školního stravování

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 340 000,- Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a společností
Speciální mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U
Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou od 01.
09. 2013 do 31. 08. 2019. Další podmínky uvedené v důvodové zprávě budou zakomponovány
do ujednání smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.8.2013

2.

schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Speciální mateřské školy
A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2 a do
Mateřské školy A & T s.r.o., IČ: 25377060, se sídlem Přerov, ul. U Bečvy č. 2 v zařízeních
školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek jako dětem
mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na dobu určitou
od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2019. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti zapsané do
jmenovaných škol na pracovištích situovaných v objektu Přerov, U Bečvy 2 a 3.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.8.2013

707/16/8/2013

Dobrovolnictví v Nemocnici Přerov - mimořádná účelová dotace
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč
mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a subjektem Středomoravská
nemocniční, a.s., IČ 27797660, se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04, jako
příjemcem dotace, na přípravu a realizaci projektu Dobrovolnictví v Nemocnici Přerov.
Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Rada města Přerova
Termín: 29.3.2013

2.

neschvaluje následující úpravy rozpočtu:

PAR

ORJ

3549

620

3549

620

Původní
rozpočet

Rozpočtové
opatření

Rozpočet po
úpravě

Ostatní speciální zdravotnická
péče (program primární prevence)

18,0

-10,0

8,0

Ostatní speciální zdravotnická
péče

0,0

+10,0

10,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
Výdajová část v tis. Kč
rozpočet
Dotace, přímé podpory a grantový program

23 650,0

rozpočtové
opatření
+10,0

rozpočet po
úpravě
23,660,0

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 28.2.2013

708/16/8/2013

Záměr na poskytnutí dotace na koupi upraveného automobilu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč
panu Václavu Herzingerovi, trvale bytem Kokory 63, na koupi upraveného automobilu pro přepravu
osoby těžce zdravotně znevýhodněné v roce 2013.

709/16/9/2013

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.

710/16/9/2013

Kontrola plnění usnesení č. 478/11/11/2012 Informace o přípravě
Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji,
včetně zařízení na energetické využití odpadu
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova jmenovat pracovní skupinu
k zajištění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne
16. 4. 2012.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 13.2.2013

711/16/10/2013

Petice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí petici části obyvatel místní části Přerova
Kozlovic, která byla projednána na základě žádosti občana statutárního města Přerova podané dne
19.11.2012 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.

712/16/10/2013

Informace o realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení na Magistrátu
města Přerova"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o realizaci projektu "Zvýšení
kvality řízení na Magistrátu města Přerova, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00056, spolufinancovaného
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
obecního rozpočtu.

713/16/10/2013

Rozdělení finančních prostředků ze sociálního fondu na půjčky
zaměstnancům

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 29/2012
Pravidla pro čerpání prostředků ze sociálního fondu zaměstnanců města Přerova poskytnutí
bezúročných půjček a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich jištění takto:
Poř. Žadatel
čis.
1.
Z.P.
2.
3.

N.A.
V.L.

4.

Z.Z.

5.

M.D.

6.

P.Z.

7.

V.D.

8.

O.L.

9.

R.I.

Lokalita
opravovaného domu

Druh půjčky

Částka Kč Ručitel

rekonstrukce
rodin. domu
rekonstrukce bytu
rekonstrukce
rodin. domu
rekonstrukce
rodin. domu
koupě
bytového zařízení
rekonstrukce bytu
koupě
bytového zařízení
rekonstrukce
rodin. domu
koupě
bytového zařízení
koupě
bytového zařízení

84 000,-

Z.M.

30 000,60 000,-

Mgr.N.Z.
B.D.

100 000,- Z.L.
50 000,20 000,-

D.Z.

50 000,-

K.D.

50 000,-

V.D.

50 000,-

P.N.

30 000,55 000,-

Č.Z.
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10.

V.I.

11.

J.L.

12.

Z.J.

13.

J.I.

14.

Š.P.

15.

P.B.

rekonstrukce bytu
rekonstrukce
rodin.domu
koupě
bytového zařízení
koupě
bytového zařízení
koupě
bytového zařízení
koupě
bytového zařízení
koupě
bytového zařízení

CELKEM

714/16/10/2013

100 000,- D.I.
50 000,-

J.L.

20 000,-

Z.T.

30 000,-

Z.I.

50 000,-

C.P.

50 000,-

C.V.

879 000,-

Spolupráce s čínským městem Tongling

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí nabídku spolupráce s čínským městem Tongling předloženou generálním
konzulem Michalem Kuzmiakem,

2.

ukládá primátorovi města Přerova vyjednat podmínky partnerské smlouvy.

715/16/10/2013

Návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2013, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2013, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, a to ve znění návrhu, který je uveden v
příloze důvodové zprávy.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 28.2.2013

716/16/11/2013

Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů učitele tělesné výchovy (s osvědčením
nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) pro období 2/2013 – 8/2018; správce haly pro
období od 8/2013 – 8/2018 a uklízeče haly pro období 9/2013 – 8/2018 příspěvkové
organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, U tenisu 4, dle důvodové zprávy, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za
předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města Přerova pro
příslušný kalendářní rok.
Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 31.8.2018
2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele

Výdajová část v tis. Kč
PAR
ORJ
6409

219

3113

610

rozpočet
Ostatní činnosti j. n.
(rezerva)
Základní školy

8 433,7

rozpočtové
opatření
- 450,0

rozpočet
po úpravě
7 983,7

26 281,9

+ 450,0

26 731,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
Výdajová část v tis. Kč

610

717/16/11/2013

Školská zařízení

rozpočet

rozpočtové opatření

41 781,9

+ 450,0

rozpočet
po úpravě
42 231,9

Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a
připomínkami vznesenými na 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 15.4.2013

V Přerově dne 4. 2. 2013

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

Mgr. Lenka Ticháčková
členka Zastupitelstva města Přerova
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