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USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. prosince 2013

921/21/1/2013 Zahájení, schválení programu 21. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. prosince 2013

2. schvaluje Čestmíra Hlavinku a Mgr. Vladimíra Puchalského za ověřovatele 21. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

922/21/2/2013 Informace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

923/21/3/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6676         
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. 6676, zahrada, o výměře cca 215 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku  p.č. 6676, 
zahrada, o výměře 1117 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

924/21/3/2013 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 
věcí v areálu Gymnázia Jana Blahoslava na ul. Denisova v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný 
převod objektu k bydlení č. p. 2200, příslušného k části obce Přerov I - Město, postaveného                
na pozemku p.č. 1146/1, včetně příslušenství a pozemků p.č. 1145 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 
1568 m2, p.č. 1146/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3080 m2, p.č. 1146/2 (zastavěná plocha      
a nádvoří) o výměře 64 m2, p.č. 1147 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 785 m2, p.č. 1148 (ostatní 
plocha – zeleň) o výměře 554 m2 a p.č. 1149 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha)               
o výměře 2713 m2, vše v k.ú. Přerov.



2

925/21/3/2013 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  –  pozemku p.č. 367/3, v k.ú.  Vinary u  Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 367/3, zahrada, o výměře 209 m2, v k.ú. Vinary u Přerova, 
včetně oplocení, do vlastnictví RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem,   
IČ 27295567,  za cenu v čase a místě obvyklou  107.000,- Kč,  tj. 511,96 Kč/m2. Náklady spojené         
s vyhotovením znaleckého  posudku a  správní  poplatek  za vklad  práva do katastru nemovitostí 
uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2014

926/21/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 5307/85  v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5307/85, ost. plocha, v k.ú.  Přerov, GP č. 5429-
101/2011 označené jako pozemky p.č. 5307/593 o výměře 6 m2, p.č. 5307/594 o výměře 6 m2, p.č. 
5307/595 o výměře 5 m2, p.č. 5307/596 o výměře 5 m2, p.č. 5307/597 o výměře 5 m2, p.č. 5307/598     
o výměře 5 m2, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich níže uvedeného spoluvlastnického 
podílu  na společných částech domu č.p. 989, 990, a pozemku p.č. 5307/41 v k.ú. Přerov, příslušného 
k části obce Přerov I – Město, za cenu v čase a místě obvyklou  53.740,- Kč, tj. 1.679,375 Kč/m2. 
Kupní cenu a náklady spojené  s vyhotovením znaleckého  posudku uhradí  vlastníci bytových 
jednotek dle spoluvlastnického podílu na domu č.p. 989, 990. Správní  poplatek  za vklad  práva         
do katastru nemovitostí uhradí jednotliví kupující.

          Č.jed.    způsob využití                                                     vlast. podíl

          989/3      byt                                                                         739/19814
    
          989/6      byt                                                                         532/19814

          990/12    byt                                                                           266/9907
    
          989/13    byt                                                                         739/19814

          989/12    byt                                                                           266/9907

          990/1      byt                                                                           312/9907

          ostatní    byty      Stavební bytové družstvo Přerov,             8058/9907
                                      Kratochvílova 41, Přerov I-Město

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2014
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927/21/3/2013 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 265 v k.ú. Čekyně                                                                                               

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schválit úplatný převod pozemku p.č. 
265, ostatní plocha, o výměře 738 m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova                  
do společného jmění manželů L.  a M.B. za kupní cenu 110.700,- Kč, t.j. 150,- Kč/m2 - cena v místě 
a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

928/21/3/2013 Úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje dohodu o narovnání navrženou Mgr. Markem Vlkem jako insolvenčním 
správcem úpadce společnosti OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 
230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, která měla být uzavřena mezi Mgr. Markem Vlkem jako 
insolvenčním správcem úpadce společností OPERA Bohemia s.r.o. a statutárním městem 
Přerov a jejímž obsahem měl být úplatný převod objektu k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 798 a pozemku p.č. 
798 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 265 m2, objektu k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 799 a pozemku p.č. 
799 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 261 m2, objektu k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 800 a pozemku p.č. 
800 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 263 m2, objektu k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 801 a pozemku p.č. 
801 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 267 m2, objektu k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 802 a pozemku p.č. 
802 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2, objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 803 a pozemku p.č. 
803 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2, objektu k bydlení č.p. 737 (Škodova 15), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 804 a pozemku p.č. 
804 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2, pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha –
manipulační plocha) o výměře 2855 m2, jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a), příslušné k části 
obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 805/2 a pozemku p.č. 805/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 102 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví společnosti OPERA 
Bohemia s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu 5.545.210,-
Kč. Součástí dohody měl být závazek statutárního města Přerova, že po provedení vkladu 
vlastnického práva statutárního města Přerova na základě dohody o narovnání do katastru 
nemovitostí vezme v plném rozsahu zpět žalobu proti insolvenčnímu správci Mgr. Marku 
Vlkovi na vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka společnosti OPERA Bohemia 
s.r.o., kterou statutární město Přerov podalo ke Krajskému soudu v Ostravě dne 12.6.2013, a to 
s návrhem na zastavení soudního řízení a s návrhem, aby žádnému z účastníků nebyla přiznána 
náhrada nákladů řízení.

2. vyslovuje nesouhlas s návrhem Mgr. Marka Vlka jako insolvenčního správce úpadce 
společnosti OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-
Čekyně, Přerov, ze dne 30.9.2013 na způsob řešení incidenčního sporu mezi Mgr. Markem 
Vlkem jako insolvenčním správcem úpadce společností OPERA Bohemia s.r.o. a statutárním 
městem Přerov týkajícím se zahrnutí objektu k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), příslušného     
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k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 798 a pozemku p.č. 798 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 265 m2, objektu k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušného        
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 799 a pozemku p.č. 799 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 261 m2, objektu k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), příslušného        
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 800 a pozemku p.č. 800 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 263 m2, objektu k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), příslušného        
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 801 a pozemku p.č. 801 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 267 m2, objektu k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), příslušného        
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 802 a pozemku p.č. 802 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 262 m2, objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušného        
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 803 a pozemku p.č. 803 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 302 m2, objektu k bydlení č.p. 737 (Škodova 15), příslušného       
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 804 a pozemku p.č. 804 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 262 m2, pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 
o výměře 2855 m2, jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a), příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 805/2 a pozemku p.č. 805/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
102 m2, vše v k.ú. Přerov, do majetkové podstaty úpadce společnosti OPERA Bohemia s.r.o., 
který je blíže uveden v důvodové zprávě a jehož podstatou je převod výše uvedených 
nemovitostí z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví 3. osoby, která by 
byla vybrána na základě transparentního výběrového řízení.

929/21/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č. 852/19/3/2013, kterým schválilo 
úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova - pozemku  p.č.  1024, ost. 
plocha, o výměře 183 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova  z vlastnictví Ing. J.L.,  a Ing. M.L., za kupní cenu 
ve výši:
dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá  68 000,- Kč, tj. 371,60 Kč/ m2 a to za podmínky 
finančního krytí.

930/21/3/2013 Bezúplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města 
Přerova pozemků p.č. 5101/17, p.č. 5102/4 a p.č. 5102/7 v k.ú. Troubky 
nad Bečvou

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 411/11/3/2012 tak,    
že nově zní: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  bezúplatný převod pozemků p.č. 5101/17, 
ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 5102/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5102/7, 
ostatní plocha,  ostatní komunikace vše v k.ú. Troubky nad Bečvou, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního 
města Přerova za následujících podmínek:
1. Nabyvatel se zavazuje o uvedené pozemky  řádně pečovat, užívat je  pouze k účelům cyklostezky      
a veřejné zeleně v souladu s veřejným zájmem. V případě převodu  nemovitostí z důvodu veřejného  
zájmu nelze předmětné nemovitosti  využívat ke komečním účelům  či jiným výdělečným účelům, 
nelze je pronajímatat,  nelze je převádět ve prospěch   třetí osoby, a nelze je  vložit  do obchodní 
společnosti,  vše po dobu  15 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že nabyvatel poruší kteroukoliv z těchto povinností, dohodly se smluvní strany              
na smluvní pokutě  ve výši:
a)  v případě, že  statutární město Přerov převede  uvedené nemovitosti  nebo jejich část třetí osobě, 
nebo je vloží do obchodní společnosti  ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti  měly ke dni 
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právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového 
předpisu, nejméně však  ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal.
b) v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti  využívat ve veřejném zájmu a bude je 
užívat ke komerčním účelům či jiným  výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci  
smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitostí měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva  
do katastru nemovitostí  dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, 
a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě  opakovaně uložené smluvní  pokuty  musí 
převodce nabyvateli písemně oznámit, že  bylo  zjištěno porušení smluvní povinnosti  a termín, do kdy  
má být toto porušení  smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena 
opakovaně.  
3. Úhradu provede nabyvatel  ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení pokuty  převodcem písemně 
vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně jinými 
účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to  do 15 ti dnů poté, 
kdy bude  písemně vyzván.
5. Převodce bude  oprávněn kdykoliv  během  stanovené lhůty kontrolovat  všechny omezující 
podmínky  ze strany nabyvatele a nabyvatel je povinen k tomuto je převodci  poskytnout odpovídající 
součinnost.
6. Nabyvatel bude povinen vždy k 31.12.  příslušného roku předat převodci písemnou zprávu  o plnění 
podmínek  souvisejících s převodem  z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu           
o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu,  k jehož zachování se nabyvatel zavázal. 
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů 
poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek trvá  po dobu  15 let.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

931/21/3/2013 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č.  831/40, p.č. 831/41,  p.č. 831/47,  p.č. 831/48, p.č. 831/50, 
p.č. 831/52, v k.ú. Újezdec u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1 schvaluje bezúplatný převod pozemků  p.č. 831/40, ostatní plocha, ostatní komunikace            
o výměře  152 m2,  p.č. 831/41,ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 369 m2,  p.č. 
831/47,ostatní plocha,  ostatní komunikace, o výměře 53 m2, p.č. 831/48, ostatní plocha, jiná 
plocha,  o výměře 527 m2, p.č. 831/50, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m2, 
p.č. 831/52, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 155 m2  vše  v k.ú. Újezdec u Přerova             
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2 neschvaluje úplatný převod pozemků  p.č. 831/40, ostatní plocha, ostatní komunikace              
o výměře  152 m2,  p.č. 831/41, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 369 m2,  p.č. 831/47, 
ostatní plocha,  ostatní komunikace, o výměře 53 m2, p.č. 831/48, ostatní plocha, jiná plocha,  
o výměře 527 m2, p.č. 831/50, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m2, p.č. 
831/52, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 155 m2  vše  v k.ú. Újezdec u Přerova                  
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.



6

932/21/3/2013 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
smluvní podmínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje podmínky směny pozemků p.č. 62/4, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, části p.č. 62/5, ost. plocha, označené dle geometrického plánu            
č. 610-159/2012 jako pozemek p.č. 62/5, o výměře 892 m2, pozemek p.č. 62/15, ost. plocha, o výměře 
63 m2, pozemek p.č. 591/2,  lesní pozemek, o výměře 327 m2 a pozemek p.č. 591/10, ost. plocha ,        
o výměře 261 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 62/8, ost. plocha, o výměře 
29 m2, pozemek p.č. 62/9, ost. plocha, o výměře 57 m2, pozemek p.č. 62/11, ost. plocha, o výměře      
30 m2, pozemek p.č. 622/12, trvalý travní porost, o výměře 1555 m2, části pozemku p.č. 62/7, ost. 
plocha, označené dle geometrického plánu č. 610-159/2012 jako pozemek p.č. 62/22, ost. plocha          
o výměře 37 m2, pozemek p.č. 62/21, ost. plocha o výměře 116 m2 a pozemek p.č. 62/12, ost. plocha  
o výměře 20 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví J.F., IČ 11558903, která byla schválena 
na 18. jednání Zastupitelstva města Přerova dne 17.6.2013 dle návrhu JUDr. Židlíka, a to –
„ujednáním  smlouvy bude závazek p.  F. a to ve znění – J.F.  se zavazuje zajistit, aby ve sportovním 
areálu v Kozlovicích, a to na pozemcích p.č. 62/7, 622/6, 622/7, 622/2, 62/4, 622/5, 62/5, 622/27 a 
622/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova a ve či na stavbách na nich umístěných, nedocházelo v čase od 
22.00h do 6.00h k hudební produkci, tedy k produkci živé či reprodukované hudby, včetně hudby či 
hlasových projevů elektronicky zesilovaných. V případě, že J.F.  tento svůj závazek poruší, zavazuje 
se uhradit statutárnímu městu Přerov smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý den, ve kterém k 
porušení závazku dojde.
Ve vztahu k tomuto závazku J.F. nese odpovědnost za provoz sportovního areálu v Kozlovicích, 
včetně případů pořádání akcí třetích osob a subjektů v tomto areálu. Smluvní strany se dohodly, že J.F.
zajistí splnění tohoto závazku také u třetích osob, jež budou sportovní areál v Kozlovicích užívat.        
V případě, že se porušení tohoto závazku dopustí třetí osoba, nese J.F. odpovědnost, jako by se 
porušení závazku dopustil sám.
Smluvní strany se dohodly na časovém omezení tohoto závazku, kdy J.F. je tímto závazkem vázán 
pouze po dobu, kdy bude vlastníkem sportovního areálu v Kozlovicích nebo některého z výše 
vyjmenovaných pozemků.“

933/21/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej bytové jednotky č. 2531/2 prodávané formou výběrového 
řízení tzv. obálkové metody a uzavření smlouvy o postoupení 
pohledávky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 906/20/3/2013 ze dne 21.10.2013.

2. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2531/2  v objektu k bydlení č.p. 
2530, č.p. 2531, č.p. 2532 a č.p. 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 objektu bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532 a č.p.  2533, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na  zastavěném pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří,       
o výměře 587 m2  v k.ú. Přerov ve výši 5503/132855 a příslušného spoluvlastnického podílu 
ve výši 5503/132855 k  pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří,  o výměře 587 m2,         
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví (společné jmění manželů) 
pana a paní I.K.  a   J.K.,  za kupní cenu 507 510,- Kč za podmínky uzavření smlouvy o 
postoupení  pohledávky statutárního města Přerova za panem  L.M. ve výši 41 139,50 Kč,                       
s příslušenstvím, za úplatu 55 556,- Kč.
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3. schvaluje uzavření  smlouvy o postoupení pohledávky  za panem L.M. ve výši 41 139,50 Kč, 
s příslušenstvím,  mezi statutárním městem Přerov a  panem a paní I.K. a   J.K., za úplatu     
55 556,- Kč.

934/21/4/2013 Obecně závazná vyhláška č.../2013, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. …./2013,     
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

935/21/4/2013 Obecně závazná vyhláška č..../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. …./2013, 
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů dle přílohy  
č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

936/21/4/2013 Obecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2013

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2013, 
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška  č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění 
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

937/21/4/2013 Obecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity 
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. …./2013, 
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací 
kapacity dle přílohy  č. 1 důvodové zprávy.
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938/21/4/2013 Výběrové řízení pro rok 2014

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje podmínky výběrového řízení pro poskytování 
půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu v roce 2014 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 13.1.2014 - 19.2.2014,

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: 31.12.2013

939/21/4/2013 Mimořádné dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 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,

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sokolská župa Středomoravská -
Kratochvilova, IČ: 00495000, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na opravu sokolovny v 
Lověšicích v občanské vybavenosti č. p. 226 na parcele p. č. st. 232 v k. ú. Lověšice u Přerova 
v roce 2013,

3. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250 000 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,

4. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 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 v roce 2013,

5. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 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,

6. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 
61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 566/2, na provoz sokolovny v občanské vybavenosti 
č. p. 566 na parcele p. č. 4338 v k. ú. Přerov v roce 2013,

7. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 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:



9

• kuželny v občanské vybavenosti č. p. 626 na parcele p. č. 4325/2 a 4325/3,
• loděnice v občanské vybavenosti č. p. 770 na parcele p. č. 4784/2,
• 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, 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,

8. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 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 v roce 2013,

9. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000 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 mládeže v roce 2013,

10. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem PŘEROV MAMMOTHS, IČ: 01207687, se 
sídlem Přerov I - Město, Na odpoledni 156/7, na částečnou úhradu nákladů spojených s 
organizací Halového mistrovství ČR v americkém fotbale, konaném v Přerově dne 
30.11.2013,

11. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 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 3250/9, na sportovní činnost v roce 
2013,

12. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem JUDO SK Přerov o. s., IČ: 22859195, se sídlem 
Přerov, Velké Novosady 993/9, na sportovní činnost v roce 2013,

13. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Karate Přerov, o. s., IČ: 64989089, se sídlem 
Přerov, Neumannova 5, na sportovní činnost v roce 2013,

14. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem KBC Přerov, IČ: 70868549, se sídlem Přerov, 
Velká Dlážka 1, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí závodníka klubu Františka 
Lošťáka na Mistrovství světa juniorů v kickboxu asociace WKA, které se bude konat v 
termínu 29. 10. - 03. 11. 2013 v Massa Carrara v Itálii,

15. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Svaz tělesně 
postižených v České republice, o. s., místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem 
Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na provoz organizace a na sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2013,

16. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového 
festivalu“, se sídlem Kratochvílova 148/1, 750 02 Přerov, IČ: 49558005, na částečnou úhradu 
nákladů spojených s organizací XXX. Československého jazzového festivalu,
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17. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Duha Klub Dlažka, se sídlem Palackého 
77/1, 750 02 Přerov, IČ: 67338810, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací 
Mistrovství České republiky v scrabble,

18. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, se sídlem U 
Bečvy 904/1, 750 02 Přerov, IČ: 67338500, na částečnou úhradu nákladů spojených s 
vydáním CD Jak se dělá láska,

19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Český rybářský svaz, místní organizace 
Přerov, se sídlem U rybníka 1034/13, 750 00 Přerov, IČ: 18050387, na částečnou úhradu 
nákladů spojených s pořízením nezbytného vybavení, které budou členové svazu využívat pro 
svou činnost,

20. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč  a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Astronomický klub Přerov, se sídlem P. O. 
BOX 97, Hvězdárna Přerov, 750 02 Přerov, IČ: 61985431, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s obnovou zastaralé astronomické techniky,

21. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 18 000 Kč  a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Středomoravská nemocniční a. s., se sídlem 
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov - Krasice, IČ: 27797660, na částečnou úhradu nákladů 
vynaložených o. z. Nemocnice Přerov, Dvořákova 75, 751 52 Přerov, v souvislosti s výstavou 
a organizací dne otevřených dveří k 100. výročí fungování přerovské nemocnice,

22. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, 
Šířava 7, se sídlem Šířava 7, 750 00 Přerov, IČ: 00577227, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí Adventní varhanní koncert,

23. schvaluje záměr na poskytnutí dotace (v roce 2014) ve výši 110 000 Kč subjektu Česká 
republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 
779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení přívěsu pro záchranné práce při mimořádných 
událostech s velkým počtem zraněných,

24. schvaluje záměr na poskytnutí dotace (v roce 2014) ve výši 80 000 Kč subjektu Česká 
republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 
779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení osvětlovací soupravy, která je nezbytně nutná při 
zákroku u všech mimořádných situací,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

25. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle přílohy.

940/21/4/2013 Rozpočtová opatření č. 16

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazných 
ukazatelů dle přílohy č. 2.
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941/21/4/2013 Rozpočtová opatření č. 17

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

108 172,5 * - 8 322,4 99 850,1

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 530 Komunální služby a územní 
rozvoj j. n.

6 405,8 - 1 762,2 4 643,6

3725 510 Investiční akce (org. 500253 –
Sběrný dvůr odpadu
ul. Želatovská)

6 960,2 - 6 560,2 400,0

942/21/4/2013 Rozpočtová opatření č. 17 – dodatek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

4213 210 Investiční přijaté transfery
ze státních fondů

1 000,3 * + 238,3 1 238,6

4216 210 Ostatní investiční přijaté
transfery ze stát. rozpočtu

10 938,6 * + 4 050,2 14 988,8

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

99 850,1 * - 4 288,5 95 561,6

* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 510 Investiční akce (org. 500175 –
ZŠ U tenisu – energetické
opatření - zateplení)

19 780,8 + 4 288,5
- 4 288,5

19 780,8
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943/21/4/2013 Rozpočtová opatření č. 17 – dodatek č. 2

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

95 561,6 * - 1 500,0 94 061,6

* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2219 510 Investiční akce (org. 500278
–  Stavební úpravy
ul. Kabelíkova – parkování)

1 500,0 - 1 500,0 0,0

944/21/4/2013 Projekt Obnova zámeckého parku v Pavlovicích

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje rozpočtový rámec akce "Obnova zámeckého 
parku v Pavlovicích" ve výši 4,2 mil. Kč.

945/21/4/2013 Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení 
v celkové výši 36 815,00 Kč za paní O.G.  v objektu k bydlení č.p. 2534, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/10 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/13), vzniklého z důvodu 
prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtováním těchto záloh    
z bytu, v domě (Jižní čtvrť II/13).

946/21/5/2013 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014

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 2014:

příjmy 695 405 100 Kč
výdaje 674 500 600 Kč
financování    20 904 500 Kč
(dle příloh č. 1 a 2)

2. schvaluje rozpočtový výhled do roku 2016 uvedený v příloze č. 3,
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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 2014 v předpokládané 
výši a zařazeny na příjmovou položku 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení 
závazných ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2014 bude rozpočet upraven 
formou rozpočtového opatření,

5. 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 2014,

6. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 160 000 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 2014,

7. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 100 000 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:

• 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,
• 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,

vše v k. ú. Přerov v roce 2014,

8. 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 2014,

9. 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 2014,

10. 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 
2014,

11. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov, IČ: 
65914163, se sídlem Přerov, Kratochvílova 14, na organizaci sportovní akce „Víkend plný 
sportu s Mamutem“, konané v Přerově v termínu 9. – 11. května 2014,

12. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 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 
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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 2014,

13. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 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. 
584/1 na parcele p. č. 5307/101 a 5307/441, vše v k. ú. Přerov v roce 2014,

14. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000 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 2014,

15. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 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 2014,

16. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300 000 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 a 4325/3,
• loděnice v občanské vybavenosti č. p. 770 na parcele p. č. 4784/2,
• 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 2014.

V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, 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 2014.

17. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80 000 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 
činností nadačního fondu a s recipročním zájezdem občanů z Přerova do Cuijku v roce 2014,

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 
2014,

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 904/1, na náklady spojené s pořádáním folklorního festivalu V 
zámku a podzámčí v roce 2014,

20. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000 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 náklady spojené s realizací 
projektu Dostavníčko s divadlem v roce 2014,

21. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 900 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového 
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festivalu“, IČ: 49558005, se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, na náklady spojené s 
uskutečněním XXXI. Československého jazzového festivalu v roce 2014,

22. 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 2014,

23. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 125 000 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 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 2014,

24. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 700 000 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 2014,

25. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 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 2014,

26. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 835 000 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 provozní náklady organizace, sociální, zdravotně 
výchovnou a humanitární činnost v roce 2014,

27. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 681 000 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 2014,

28. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 110 000 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, integrovanou zájmovou 
činnost a chráněná pracovní místa v roce 2014,

29. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 243 000 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 2014,

30. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 145 000 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 provoz a činnost organizace v roce 2014,

31. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se 
zdravotním postižením přerovského regionu, IČ: 26602156, se sídlem Náměstí Svobody 
1963/4, Přerov I – Město, 750 02 Přerov 2, na provoz a činnost organizace v roce 2014,
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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 a poradenskou a osvětovou činnost v roce 2014.

Body 5-32 jsou zpracovány dle přiložených zásad dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 
2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.10.2014

33. 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: 30.10.2014

34. schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“ z 16.04.2007: „Pro rok 2014 se 
pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti EVVO na území města vyčleňuje částka 
200 000 Kč“,

35. schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 
významných staveb na území města Přerova“ z 19.10.2005: „Pro rok 2014 se pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města vyčleňuje částka 
150 000 Kč“.

947/21/6/2013 Grantový program na rok 2014 - vyhlášení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1.   vyhlašuje Grantový program pro rok 2014 dle přiložených Zásad dotačního programu II,

2. vyzývá žadatele k předkládání žádostí o finanční podporu dle přiložených Zásad dotačního 
programu II pro rok 2014,

 žádosti budou podávány v termínu od 02.01.2014 do 07.02.2014,
 místo pro podání žádostí o finanční podporu: 
-   Statutární město Přerov, odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 7), 
750 11 Přerov 2 - při žádosti o finanční podporu v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální 
a zdravotnictví,
-   Statutární město Přerov, kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 Přerov 2 
- při žádosti o finanční podporu v oblasti kultury,
 tiskopisy je možné vyzvednout na výše uvedených pracovištích nebo v Městském informačním 

centru na nám. TGM ode dne 10.12.2013, od tohoto data budou rovněž k dispozici na webových 
stránkách města www.prerov.eu.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013
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948/21/8/2013 Územní plán města Přerova - schválení Zadání změny č. 2

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 a § 55 odst. 2 z.č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění Zadání změny č. 2 Územního 
plánu města Přerova, které je přílohou tohoto usnesení.

949/21/8/2013 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu 
technické infrastruktury

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy č. MMPr-
SML/797/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury uzavřené mezi Statutárním 
městem Přerovem a firmou AVČ s.r.o., se sídlem Wilsonova 12, Přerov, IČ 258 48 984. Předmětem 
dodatku je změna média podporované inženýrské sítě z plynovodu na veřejný rozvod nízkého              
a vysokého napětí při zachování původní výše dotace.

950/21/9/2013 Vyjmutí části pozemku předaného k hospodaření Mateřské škole 
Píšťalka, Přerov, Máchova 8 – příspěvkové organizaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání        
a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov                
a subjektem Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8. 
Předmětem tohoto dodatku je vyjmutí části pozemku p.č. 3646/1 v k.ú. Přerov z hospodaření 
jmenované příspěvkové organizace s účinností od 01. 01. 2014. Znění dodatku je přílohou důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

951/21/9/2013 „Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky 
základních škol zřízených statutárním městem Přerovem ve školním 
roce 2013/2014 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje „Školy v přírodě“ - Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol 
zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2013/2014, včetně podmínek 
financování tohoto projektu. 
Znění projektu, včetně podmínek jeho financování, je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2. schvaluje předfinancování části nákladů škol v přírodě – zotavovacích pobytů uvedených         
v bodě 1. tohoto usnesení ve školním roce 2013/2014 pro žáky z rodin v hmotné nouzi, a to ve 
výši dávky pomoci v hmotné nouzi - mimořádné okamžité pomoci v jednotlivém daném 
případě. Uvedené předfinancování části nákladů škol v přírodě nepřekročí celkovou částku 
150.000,- Kč.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

952/21/9/2013 Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2013 o školských obvodech spádových 
základních škol na území města Přerova; Dohody o vytvoření 
společného školského obvodu základní školy

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5 / 2013 o školských obvodech spádových základních 
škol na území statutárního města Přerova. Text Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2013 je 
přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

2. schvaluje dohodu o ukončení dohody o vytvoření společného školského obvodu základní 
školy uzavřenou mezi statutárním městem Přerovem a obcí Rokytnice, IČ: 00301914, se 
sídlem Rokytnice č.p. 143, k 31. 12. 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

3. schvaluje dohodu o ukončení dohody o vytvoření společného školského obvodu základní 
školy uzavřenou mezi statutárním městem Přerovem a obcí Radvanice, IČ: 00636533, se 
sídlem Radvanice č.p. 46, k 31. 12. 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

4. schvaluje dohodu o ukončení dohody o vytvoření společného školského obvodu základní 
školy uzavřenou mezi statutárním městem Přerovem a obcí Domaželice, IČ: 00845132, se 
sídlem Domaželice č.p. 123, k 31. 12. 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

5. schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro 
plnění povinné školní docházky mezi statutárním městem Přerovem a obcí Rokytnice, IČ: 
00301914, se sídlem Rokytnice č.p. 143, k 01. 01. 2014. Předmětem této dohody je, že žáci       
s trvalým pobytem v obci Rokytnice patří do školského obvodu Základní školy Přerov, Za 
mlýnem 1.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

6. schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro 
plnění povinné školní docházky mezi statutárním městem Přerovem a obcí Radvanice, IČ: 
00636533, se sídlem Radvanice č.p. 46, k 01. 01. 2014. Předmětem této dohody je, že žáci s 
trvalým pobytem v obci Radvanice patří do školského obvodu Základní školy Přerov, U tenisu 
4 a Základní školy Přerov, Za mlýnem 1.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014



19

7. schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro 
plnění povinné školní docházky mezi statutárním městem Přerovem a obcí Domaželice, IČ: 
00845132, se sídlem Domaželice č.p. 123, k 01. 01. 2014. Předmětem této dohody je, že žáci s 
trvalým pobytem v obci Domaželice patří do školského obvodu Základní školy Přerov, 
Želatovská 8 a Základní školy Přerov, U tenisu 4.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

953/21/9/2013 Vyjmutí nemovitého majetku předaného k hospodaření Základní škole 
J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14 
– příspěvkové organizaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 5 ke zřizovací listině a dodatek č. 3    
k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření, přílohy 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. 
Předmětem znění dodatků je úprava vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího 
předmětu činnosti a vyjmutí budov a pozemků náležejících k objektu Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Pod skalkou 11, z hospodaření jmenované příspěvkové organizace s účinností od 01. 01. 2014. Znění 
dodatků tvoří přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

954/21/10/2013 Městské jesle v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace ve věci transformace jeslí

2. schvaluje dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města 
Přerova, p. o., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kabelíkova 14a, IČ: 49558854 ve znění dle 
předlohy důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

955/21/10/2013 Možnosti navýšení kapacity domova pro seniory v Přerově - informace 
pracovní skupiny

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace z jednání Pracovní skupiny pro navýšení kapacity domova pro 
seniory v Přerově a doporučuje Radě města Přerova:  
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a) zabývat se navýšením kapacity domova pro seniory formou dostavby pavilonu G stávajícího 
domova pro seniory v Přerově, Kabelíkova 3217/14a,

b) zabývat se  možností  využití  objektu  administrativy  č. p. 1117,  příslušném  k části obce Přerov     
I - Město, na pozemku p. č.  2294/2 v k. ú. Přerov (Chemoprojekt), pro využití v sociální oblasti, 
případně dalšímu využití příspěvkové organizaci Sociální služby města Přerova.

2. ruší usnesení č. 819/18/8/2013 ze dne 17. 6. 2013 - záměr statutárního města Přerova – využití 
objektu administrativy č. p.  1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p. č.  
2294/2 v k. ú. Přerov (Chemoprojekt), pro domov pro seniory a uložení úkolu Radě města 
Přerova vyhlásit výběrové řízení na poskytovatele sociální služby domov pro seniory.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: průběžně

956/21/11/2013 Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov 
pro období 2014 – 2018.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Aktualizaci Programu regenerace Městské 
památkové zóny Přerov pro období 2014 – 2018 v rozsahu přílohy důvodové zprávy.

957/21/11/2013 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2014 
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 2014 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.

958/21/11/2013 Volba přísedících Okresního soudu v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání zvolilo navrhované kandidáty dle důvodové zprávy          
za přísedící Okresního soudu v Přerově na volební období od 2. 2. 2013 do 2. 2. 2017.

959/21/11/2013 Prodloužení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole 
do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prodloužení termínu vrácení finančního 
příspěvku v projektu Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi, a to do 
30.04.2014 a uzavření dodatku smlouvy mezi Statutárním městem Přerovem a Hranickou rozvojovou 
agenturou z.s.
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960/21/11/2013 Výjimka ve smlouvě o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro 
rok 2013 - Nadační fond Přerov - Cuijk

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace uzavřené dne 23.01.2013 mezi statutárním městem Přerovem jako předávajícím a subjektem 
Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ: 27803201, se sídlem Přerov, Blahoslavova 71/2, jako příjemcem.
Dodatkem č. 1 budou provedeny tyto změny smlouvy o poskytnutí dotace:

a) vypouští se z článku III odst. 2 smlouvy ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na 
financování nákladů akce, na jejíž položky byla dotace poskytnuta, minimálně 20% jejich 
celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."

b) vypouští se z článku IV odst. 2 smlouvy ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost v článku III 
bodě 2 této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet 
předávajícího ve výši 10-20% z celkové výše dotace."

Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí dotace se nemění.

961/21/12/2013 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami vznesenými na 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 10.2.2014

V Přerově dne 9. prosince 2013

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                     Čestmír Hlavinka
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova


