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USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 29. prosince 2014

13/2/1/2014 Zahájení, schválení programu 2. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje doplněný program 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne            
29. prosince 2014

2. schvaluje pana Marka Dostála a Radka Pospíšilíka za ověřovatele zápisu 2. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

14/2/2/2014 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města 
Přerova pana Ing. Tomáše Dostala podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

15/2/3/2014 Manažer prevence kriminality

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. nepřijalo usnesení zrušit jmenování Ing. Jiřího Kohouta do pozice manažera prevence 
kriminality

2. nepřijalo usnesení vyhlásit výběrové řízení na pozici manažera prevence kriminality.

16/2/3/2014 Informace o činnosti Rady města Přerova od 1. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova 
od 1. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

17/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 5990/51 v  
k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  pozemku p.č.  5990/51, orná půda, o výměře 7 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č.  5990/51, 
orná půda, o výměře 7 m2,  v k.ú. Přerov.
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3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 
zánik předkupního práva dle bodu 2. návrhu na usnesení, a k podpisu návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 6.2.2015

18/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 6649/1      
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.  6649/1, zahrada, o výměře 578 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 6649/1, 
zahrada, o výměře 2.094 m2,  v k.ú. Přerov.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 
zánik předkupního práva dle bodu 2. návrhu na usnesení, a k podpisu návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 6.2.2015

19/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 5896/40 v  k.ú. 
Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5896/40, zahrada, o výměře 1.533 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5896/40, 
zahrada, o výměře 1.533 m2, v k.ú. Přerov.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 
zánik předkupního práva dle bodu 2. návrhu na usnesení, a k podpisu návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 6.2.2015
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20/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5176/41   
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. 5176/41, orná půda,  o výměře 966 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č.  5176/41, 
orná půda, o výměře 5.668 m2,  v k.ú. Přerov.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka  k podpisu právního jednání, kterým se 
osvědčuje zánik předkupního práva dle bodu 2. návrhu na usnesení, a k podpisu návrhu          
na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 6.2.2015

21/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č 784 včetně jeho 
součásti – domu č.p. 669, v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č 784, zast. plocha           
a nádvoří, o výměře 820 m2, včetně jeho součásti – domu č.p. 669, v k.ú. Přerov.

22/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerova - pozemek p.č. 6577/2 v k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod pozemku p.č. 6577/2, ost. plocha, o výměře 483 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 
města Přerova.

23/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 
součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 
Přerov I – Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod pozemku p.č. 3991, zast. pl.  a nádvoří, o výměře 211 m2, jehož součástí je stavba - objekt 
bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I - Město, vše v k.ú. Přerov,  (Svépomoc I/46).
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24/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města  Přerova -  části   pozemku p.č. 4934/5  v 
k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod  části pozemku p.č. 4934/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov   
z vlastnictví statuárního města Přerova.

25/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 234/1 v k.ú. 
Lověšice u Přerova                                                                                                                      

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 234/1, 
ostatní plocha, o výměře 410 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova do majetku statutárního města 
Přerova.

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 234/1, 
ostatní plocha,  o výměře 561 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 
zánik předkupního práva dle bodu 2. návrhu na usnesení, a k podpisu návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

26/2/4/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 5054/1, ost. plocha, v k.ú.  Přerov – dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č.1. ke smlouvě  o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 
28.7.2009 mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím prodávajícím) a 

- MUDr. Z. a Mgr. P.A. – id. podíl 1/3, SJM;
- MUDr. A.L. – id. podíl 1/3;
- MUDr. Z.M. – id. podíl 1/3;

(jako budoucímu kupujícími)

na úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5054/1, 
ost. plocha, v k.ú.  Přerov,  o výměře cca 60 m2, do podílového spoluvlastnictví:

Dodatkem se mění budoucí kupující - MUDr. Z. a Mgr. P.A. – id. podíl 1/3, SJM,  na MUDr. Z.A. –
id. podíl 1/3. Dodatek bude obsahovat nové ustanovení a to, že kupní cena stanovena znaleckým 
posudkem bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2015
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu, následného podpisu kupní smlouvy a podpisu  
návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

27/2/4/2014 Bezúplatný převod pozemku p.č. 5024/5 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem, IČ 
60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, o zrušení darovací 
smlouvy, kterou dne 18.11.2013 uzavřely statutární město Přerov jako dárce a Olomoucký kraj 
jako obdarovaný k části pozemku p.č. 5024 (ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, 
označené v geometrickém plánu č. 5485-186/2011 ze dne 9.12.2011 jako díl „a“ o výměře     
43 m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. 
návrhu na usnesení včetně jeho podpisu

28/2/4/2014 Bezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 1 z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8, se 
sídlem Přerov I – Město, Želatovská 2583/8, IČ 49558862.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2015

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 
návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

29/2/4/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov a TK PRECHEZA Přerov o.s.                   
k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 
3345/14 a p.č. 3345/16 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení 
práva stavby, kterou dne 22.10.2014 uzavřely statutární město Přerov a TK PRECHEZA Přerov o.s., 
IČ 22826611 se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov, k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – pozemkům p.č. 3343/1 (trvalý travní porost) o výměře 590 m2, p.č. 3344/3 (ostatní 
plocha – jiná plocha) o výměře 1522 m2, p.č. 3344/4 (vodní plocha – rybník) o výměře 2105 m2, p.č. 
3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1178 m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha – jiná plocha)      
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o výměře 2174 m2 a p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) o výměře 709 m2 v k.ú. Přerov, na jejímž 

základě je TK PRECHEZA Přerov o.s. oprávněna mít na výše uvedených pozemcích stavbu s názvem 
„Hala na TK-COURTSOL v areálu TK PRECHEZA Přerov“, a to na dobu dočasnou 7 let za celkovou 
úplatu ve výši 737.430,- Kč včetně DPH. Dodatkem č. 1 mělo být nahrazeno stávající znění čl. IV 
odst. 1 smlouvy o zřízení práva stavby textem:

„Stavebník se zavazuje zaplatit vlastníkovi za právo stavby celkovou úplatu včetně DPH (21%) ve výši 
737.430,- Kč (slovy: sedmsettřicetsedmtisícčtyřistatřicet korun českých) (dále jen jako „úplata“). Na 
tuto celkovou úplatu bude vlastníkem vystaven daňový doklad ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
(§ 21 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb). Stavebník se zavazuje splácet úplatu prostřednictvím 
pravidelných opětujících se měsíčních splátek ve výši 8.778,93 Kč (slovy: 
osmtisícsedmsetsedmdesátosm korun českých devadesáttři halířů) (dále jen jako „stavební plat“), a to 
vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet 
vlastníka č.ú. 19-1884482379/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem platby 
717000001.“

30/2/5/2014 Rozpočtové opatření č. 20

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

31/2/5/2014 Změna Vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, modernizací             
a rozšiřování bytového fondu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2014, kterým se mění             
a doplňuje Vnitřní předpis č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

32/2/5/2014 Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů dle 
přílohy  č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

2. ukládá Radě města Přerova zabývat se vymahatelností poplatků u všech občanů, kteří mají 
trvalý pobyt na území města a stanovením výše poplatků za komunální odpad.
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33/2/5/2014 Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky místních výborů 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pravidla hospodaření s rozpočtovými 
prostředky místních výborů města Přerova v rozsahu přílohy tohoto materiálu.

34/2/5/2014 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace TK Precheza

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace subjektu TK PRECHEZA 
PŘEROV o.s. se sídlem Kosmákova 55, 750 02  Přerov, IČ: 228 26 611, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s pořádáním 15. ročníku vyhlášení výsledků ankety o nejlepší české tenisty Zlatý kanár.

35/2/5/2014 Žádost o prodloužení lhůty - vrácení zápůjčky, dodatek ke smlouvě

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce 
číslo MMPr-SML/0686/2014 uzavřené dne 26. 6. 2014 mezi statutárním městem Přerovem jako 
zapůjčitelem a subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s., se sídlem Družstevní 235/39,     
750 02  Přerov III-Lověšice, IČ: 49558048 jako vydlužitelem.

Dodatkem číslo 1 se mění článek I odst. 1 smlouvy o zápůjčce tak, že text:

"Zapůjčitel se zavazuje poskytnout vydlužiteli bezúročnou zápůjčku na základě jeho žádosti ze dne 29. 
8. 2013  na účely spočívající v předfinancování projektu Dostavníčko s divadlem – mezinárodního 
festivalu ochotnického divadla, konaného v roce 2014 v Přerově ve výši  395.000,-- Kč (slovy 
třistadevadesátpěttisíckorunčeských) a vydlužitel se zavazuje vrátit  zápůjčku v plné výši ve lhůtě 
nejpozději do 31. 12. 2014."  

se nahrazuje novým textem 

"Zapůjčitel se zavazuje poskytnout vydlužiteli bezúročnou zápůjčku na základě jeho žádosti ze dne 29. 
8. 2013  na účely spočívající v předfinancování projektu Dostavníčko s divadlem – mezinárodního 
festivalu ochotnického divadla, konaného v roce 2014 v Přerově ve výši  395.000,-- Kč (slovy 
třistadevadesátpěttisíckorunčeských) a vydlužitel se zavazuje vrátit  zápůjčku v plné výši ve lhůtě 
nejpozději do 30. 6. 2015."   

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

36/2/6/2014 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015

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 2015:

příjmy 696 181 900 Kč
výdaje 662 843 600 Kč
financování    33 338 300 Kč
  (dle příloh č. 1 a 2)



8

2. schvaluje rozpočtový výhled do roku 2017 uvedený v příloze č. 3,

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

4. bere na vědomí, že transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a na 
sociálně – právní ochranu dětí jsou zapracovány do rozpočtu na rok 2015 v předpokládané 
výši a zařazeny na příjmovou položku 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení 
závazných ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2015 bude rozpočet upraven 
formou rozpočtového opatření,

37/2/7/2014 Přímé podpory na rok 2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4 400 000 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, Přerov I - Město, Petřivalského 2885/5, na sportovní činnost mládeže do 18 
let v roce 2015,

2) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152, 
se sídlem Přerov, Přerov IV - Kozlovice, na sportovní činnost mládeže do 18 let v roce 2015,

3) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 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, Přerov I - Město, Sokolská 734/28, na sportovní činnost mládeže 
do 18 let v roce 2015,

4) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 350 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Volejbal Přerov, z. s., IČ: 03660575, se 
sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 584/1, na sportovní činnost mládeže do 18 let   
v roce 2015,

5) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 650 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK PRECHEZA Přerov o. s., IČ: 22826611, se 
sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kosmákova 3364/55, na sportovní činnost mládeže do 18 let 
v roce 2015,

6) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov,                   
IČ: 61986364, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Brabansko 566/2, na provoz sokolovny        
v občanské vybavenosti č. p. 566 na parcele p. č. 4338 v k. ú. Přerov v roce 2015,

7) 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, 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 2015,

8) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se 
sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bezručova 770/4, na provoz:

 kuželny v občanské vybavenosti č. p. 626 na parcele p. č. 4325/2, 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 2015,
9) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 130 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem ALFA HANDICAP – Sdružení občanů se 
zdravotním postižením přerovského regionu, IČ: 26602156, se sídlem nám. Svobody 
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1963/4, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – osobní asistence v Přerově   
v roce 2015,

10) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 220 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Centrum setkávání, o. s., IČ: 49558200, se sídlem 
Kosmákova 2324/46, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – denního 
stacionáře v Přerově v roce 2015,

11) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Duševní zdraví, o. p. s., IČ: 27836886, se sídlem 
nám. Přerovského povstání 1/2803, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby –
sociální rehabilitace v Přerově v roce 2015,

12) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Jsme tady, o. p. s., IČ: 28553187, se sídlem Sokolská 
520/26, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – centra denních služeb           
v Přerově v roce 2015,

13) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 9. 
května 1925/82, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – odborného 
sociálního poradenství v Přerově v roce 2015,

14) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 9. 
května 1925/82, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež v Přerově v roce 2015,

15) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 9. 
května 1925/82, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – pečovatelské služby 
pro občany s trvalým pobytem na území města Přerova v roce 2015,

16) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 65 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 9. 
května 1925/82, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi v Přerově v roce 2015,

17) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 65 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 9. 
května 1925/82, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Přerově v roce 2015,

18) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem o. s. KAPPA-HELP, IČ: 66743192, se sídlem nám. 
Přerovského povstání 1/2803, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby –
kontaktního centra v Přerově v roce 2015, vč. testování zákonných zástupců dětí na přítomnost 
návykové látky pro potřeby Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova,

19) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem o. s. KAPPA-HELP, IČ: 66743192, se sídlem nám. 
Přerovského povstání 1/2803, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby –
terénního programu v Přerově v roce 2015,

20) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem o. s. KAPPA-HELP, IČ: 66743192, se sídlem nám. 
Přerovského povstání 1/2803, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby –
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Přerově v roce 2015,

21) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení MOST K ŽIVOTU, IČ: 67338763, se 
sídlem Bohuslava Němce 2811/4, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby –
sociálně terapeutické dílny v Přerově v roce 2015,

22) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení MOST K ŽIVOTU, IČ: 67338763, se 
sídlem Bohuslava Němce 2811/4, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby –
sociální rehabilitace v Přerově v roce 2015,
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23) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 255 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 
místní organizace Přerov, IČ: 47184418, se sídlem Kratochvílova 2894/35, 750 02 Přerov, 
na realizaci registrované sociální služby – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením pro občany s trvalým pobytem na území města Přerova v roce 2015,

24) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ: 49558561, se 
sídlem U Bečvy 904/1, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – noclehárny v 
Přerově v roce 2015, za podmínky, že sociální služba bude zaregistrována do 31. prosince 
2014 dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

25) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ: 49558561, se 
sídlem U Bečvy 904/1, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – azylového 
domu v Přerově v roce 2015, za podmínky, že sociální služba bude zaregistrována do 31. 
prosince 2014 dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů,

26) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ: 49558561, se 
sídlem U Bečvy 904/1, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby –
nízkoprahového denního centra v Přerově v roce 2015, za podmínky, že sociální služba bude 
zaregistrována do 31. prosince 2014 dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů,

27) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČ: 
40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13 - Stodůlky, 158 00 Praha, na realizaci 
registrované sociální služby v roce 2015 – azylového domu v Přerově pro matky s dětmi s 
trvalým pobytem na území města Přerova,

28) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČ: 
40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13 - Stodůlky, 158 00 Praha, na realizaci 
registrované sociální služby – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Přerově v roce 
2015,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2015

29) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 850 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového 
festivalu“, IČ 49558005, se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, na náklady spojené                      
s uskutečněním XXXII. Československého jazzového festivalu v roce 2015,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2015

30) 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, příspěvková 
organizace, IČ: 00097969, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, na provoz Záchranné stanice 
pro živočichy a poradenskou a osvětovou činnost v roce 2015.

Body 1-30 jsou zpracovány dle přiložených Zásad dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 
2015.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2015

31) pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1-30 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu,
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32) schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“ z 16.04.2007: „Pro rok 2015 se 
pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti EVVO na území města vyčleňuje částka 
200 000 Kč a zároveň dotace přiznaná jednomu žadateli na jednu aktivitu v jednom roce činí 
nejvýše 50 000 Kč“,

33) schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 
významných staveb na území města Přerova“ z 19.10.2005: „Pro rok 2015 se pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova vyčleňuje 
částka 150 000 Kč a zároveň dotace na obnovu exteriéru jedné stavby činí nejvýše 50 000 
Kč“.

38/2/8/2014 3. změna Územního plánu města Přerova - ZADÁNÍ

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona                
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění:

schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 cit. zákona zadání 3. změny Územního plánu města 
Přerova, které je přílohou tohoto návrhu na usnesení.

39/2/8/2014 Dodatek plánovací smlouvy

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města 
Přerova uzavřené 20. 12. 2010 mezi statutárním městem Přerovem, M.B. a Ing. Mgr. R.B.         
na vybudování nové veřejné infrastruktury nové přístupové komunikace včetně veřejného 
osvětlení, prodloužení hlavních řadů vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu     
a nové trafostanice s prodloužením distribuční soustavy elektrické energie nízkého napětí, pro 
novostavby 6 rodinných domů na pozemku p. č. 1219 v k. ú. Čekyně. Předmětem dodatku 
bude změna příjmení paní B.  na   K., rozšíření o pozemek p. č. 1217/2 v k. ú. Čekyně a 
prodloužení termínu využívání od 31. 12. 2016,

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 
návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

40/2/8/2014 Záměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-
Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická - revokace 
usnesení.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší svoje usnesení č. 808/18/5/2013 z 18. jednání Zastupitelstva města Přerova ze 17. 06. 
2013,

2. schvaluje podporu záměru zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice       
a pokračování záměru propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická.
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41/2/9/2014 „Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky 
základních škol zřízených statutárním městem Přerovem ve školním 
roce 2014/2015

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 2014/2015, včetně podmínek 
financování tohoto projektu. 

Znění projektu, včetně podmínek jeho financování je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

2. schvaluje předfinancování části nákladů škol v přírodě – zotavovacích pobytů uvedených        
v bodě 1. tohoto usnesení ve školním roce 2014/2015 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.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

42/2/9/2014 Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech 
spádových základních škol na území statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou       
se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova č. 5/2013 o školských obvodech 
spádových základních škol na území statutárního města Přerova. 
Znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2015

43/2/9/2014 Poskytnutí účelové dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje poskytnutí dotace subjektu TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ: 22826611,            
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kosmákova 3364/55, na částečnou úhradu nákladů 
spojených se sportovní činností klubu v roce 2014,

2. neschvaluje poskytnutí dotace subjektu Volejbalový klub Přerov z.s., IČ: 26550466,            
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 584/1, na částečnou úhradu nákladů 
spojených se sportovní činností klubu v roce 2014.
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44/2/10/2014 Domov pro seniory Radkova Lhota - žádost o dotaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 500,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov pro seniory 
Radkova Lhota, příspěvková organizace, IČ 61985881, Radkova Lhota, č. p. 16, Dřevohostice, 
PSČ 751 14, jako příjemcem dotace, na provoz pobytové sociální služby poskytované 
uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2014, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

45/2/10/2014 Hospic na Svatém Kopečku - žádost o dotaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Hospic na Svatém 
Kopečku, IČ 73634671, Sadové náměstí 24, 772 00 Svatý Kopeček, jako příjemcem dotace, 
na provoz a podporu odlehčovací služby v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

620 Grantový program v sociální 
oblasti a zdrav.

700,0 - 15,0 685,0

620 Ostatní činnost ve 
zdravotnictví (příspěvek na 
pobytovou soc.službu)

87,0 - 5,0 82,0

4359 620 Ostatní služby a činnosti v 
oblasti sociální péče

0,0 + 20,0 20,0

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

46/2/10/2014 Rómské sdružení mládeže Přerov - žádost o dotaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 44 500,- Kč            
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace 
a subjektem Rómské sdružení mládeže Přerov, IČ: 70259569, se sídlem Denisova 6, Přerov, jako 
příjemcem dotace, na úhradu energií a nájemného v objektu Přerov, Škodova 12, souvisejících            
s realizací projektu Sportovně kulturní centrum Latino klub, v roce 2014 a v roce 2015.
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47/2/11/2014 Členství města Přerova ve sdruženích

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. potvrzuje setrvání statutárního města Přerova ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska, ve Sdružení obcí Střední Moravy, v Regionálním fondu pro 
přípravu projektů a v Asociaci pro cyklisty,

2. schvaluje vystoupení ze sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, OK4EU           
a OK4Inovace,

3. ukládá primátorovi odeslat písemné oznámení o vystoupení příslušným orgánům sdružení dle 
bodu 2 tohoto usnesení.

Odpovídá: Rada města Přerova, Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ

Termín: 15.1.2015

4. deleguje primátora Vladimíra Puchalského a v době jeho nepřítomnosti náměstka Petra 
Měřínského jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Svazu 
města a obcí dle stanov,

5. deleguje náměstka Tomáše Navrátila a v době jeho nepřítomnosti členku zastupitelstva Martu 
Jandovou jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska dle stanov,

6. deleguje náměstka Pavla Košutka  a v době jeho nepřítomnosti náměstka Petra Měřínského 
jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Sdružení obcí 
Střední Moravy, Regionálního fondu pro přípravu projektů,

7. deleguje člena zastupitelstva Tomáše Tužína jako zástupce statutárního města Přerova           
na zasedáních a jednáních orgánů Asociace měst pro cyklisty.

48/2/11/2014 Delegování zástupce města na valné hromady

Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje na základě ustanovení §84, odst. 2, písm. f),         
s výjimkou §102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
náměstka Ing. Petra Měřínského a v případě jeho nepřítomnosti náměstka Pavla Košutka, na valnou 
hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast.

49/2/11/2014 Návrh na personální obsazení výborů Zastupitelstva města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        
ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy výborů, jmenovat organizační pracovníky 
výborů, zřízených usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 9/1/9/2014,  a to s účinností od 
1. 1. 2015:

Finanční a rozpočtový výbor
Předseda: Jiří Kohout
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Členové: Martin Čechál, František Vančura, Hana Mazochová, Jiří Pospíšil, Drahomír Šiška, Radovan 
Rašťák, Michal Symerský, Igor Kraicz
Organizační pracovník:  Eva Řezáčová

Kontrolní výbor
Předseda: Michal Zácha
Členové: Vladimír Lichnovský, Markéta Pospíšilová, Eva Mádrová, Tomáš Kocourek, Miloslav
Skládal, Břetislav Passinger, Zuzana Břešťanská, Tomáš Dostal
Organizační pracovník: Helena Bendová

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu
Předseda: Petr Hermély
Členové: Antonín Prachař, Jan Horký, Tomáš Tužín, Valérie Švestková, Robert Pavlíček, Jiří Draška, 
Ladislav Mlčák, Marek Dostál
Organizační pracovník: Kamila Lesáková

Hospodářský výbor
Předseda: Vladimír Holan
Členové: Petr Opatřil, Milan Passinger, Richard Šlechta, Vladimír Samek, Alexandr Beták, František 
Landsinger, Jaroslav Verzich, Zora Horáková
Organizační pracovník:  Zdeněk Vojtášek

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování 
Předseda: Helena Netopilová
Členové: Josef Nesvadba, Šárka Kajanová, Marie Mathonová, Jiří Hadwiger, Andrea Dortová, Věra 
Vránová, Jan Slivka, Marcel Kašík
Organizační pracovník: Lenka Ulehlová 

Výbor pro školství a sport 
Předseda: Roman Kozák
Členové: Pavlína Lužová, Ivana Grigárková, Věra Václavíčková, Michal Majer, Marie Plánková, 
Vladimír Kočara, Přemysl Dvorský, Petr Kouba
Organizační pracovník: Dagmar Janásová

2. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        
ve znění pozdějších s účinností od  1. 1. 2015 předsedou Výboru pro místní části (zřízen 
usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 9/1/9/2014) Radka Pospíšilíka a jmenuje 
organizačním pracovníkem Danielu Novotnou.

3. rozšiřuje původní 9-ti členný Výbor pro místní části na 12-ti členný výbor.

50/2/11/2014 Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a 
členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům 
komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 
Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) poskytování měsíčních peněžitých plnění 
občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova (dále jen ZM) za výkon funkcí 
předsedy výboru ZM ve výši 2.490 Kč a člena výboru ZM ve výši 600 Kč. V případě souběhu 
výkonu funkcí náleží předsedům a členům výborů, kteří nejsou členy ZM, peněžité plnění       
ve výši souhrnu peněžitých plnění pro jednotlivé funkce, a to i v případě souběhu výkonu 
příslušné funkce s výkonem funkce předsedy nebo člena komise Rady města Přerova (dále jen 
RM).

2. schvaluje ve smyslu § 84 odst. 1 zákona o obcích poskytování měsíčních peněžitých plnění 
občanům, kteří nejsou členy ZM za výkon funkcí předsedy komise RM ve výši 2.490 Kč            
a člena komise RM ve výši 600 Kč.  V případě souběhu výkonu funkcí náleží předsedům             
a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, peněžité plnění ve výši souhrnu peněžitých 
plnění 

3. stanovuje, že peněžité plnění bude poskytováno ode dne zvolení nebo jmenování do příslušné 
funkce.

51/2/11/2014 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2015 
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 2015 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.

52/2/11/2014 Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje v souvislosti se sjednocením dopravní obslužnosti 
od roku 2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje s Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného 
dopravního systému Olomouckého kraje, p. o., se sídlem Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 
40b, v předloženém znění Přílohy č. 1.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k uzavření právního úkonu dle bodu 1 návrhu       
na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu této smlouvy.
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53/2/12/2014 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami, vznesenými na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

V Přerově dne 29. prosince 2014

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                   Radek Pospíšilík
primátor Statutárního města Přerova                                                                  člen Rady města Přerova


