USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 2. února 2015

54/3/1/2015

Zahájení, schválení programu 3. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 2. února 2015,

2.

schvaluje Ing. Petra Vránu a Ing. Tomáše Dostala za ověřovatele zápisu 3. zasedání
Zastupitelstva města Přerova.

55/3/2/2015

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení
Rady města Přerova dle přílohy.

56/3/2/2015

Návrh člena Zastupitelstva města Ing. Tomáše Dostala

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit primátorovi Statutárního města
Přerova Mgr. Vladimíru Puchalskému posoudit správnost usnesení Rady města Přerova
č. 136/7/7/2015 z její 7. schůze konané dne 8.1.2015 a zvážit využití postupu dle ust. § 105 zákona
o obcích.

57/3/2/2015

Návrh náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi
informovat Zastupitelstvo města Přerova o výsledcích kontrol České školní inspekce a kontrol, které
před tím projedná Rada města Přerova.

58/3/2/2015

Informace o činnosti Rady města Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova
od 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

59/3/3/2015

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města
Přerova, pozemků p.č. st. 369, p.č. 3323, oba v k.ú. Velké Karlovice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví
Ing. P.L.

- pozemek p.č. st. 369, zast. plocha a nádvoří, o výměře 352 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za
cenu stanovenou dohodou ve výši 25.000,-Kč, tj. 71,022 Kč/m2.
- pozemek p.č. 3323, ost. plocha, o výměře 13365 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za cenu stanovenou
dohodou ve výši 84.000,- Kč (pozemek 66.000,- Kč, tj. 4,938 Kč/m2, trvalé porosty na pozemku p.č.
3323 18.000,- Kč).
1

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.4.2015
2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání k jeho
uzavření a podpisu dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

60/3/3/2015

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města
Přerova pozemků p.č. 2174/2, p.č. 2174/18, p.č. 2175/12, p.č. 2176/3,
p.č. 2476/29, p.č. 2176/32, p.č. 2176/36 a id. 2/36 pozemku p.č. 2174/19
vše v k.ú. Bochoř

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí pozemku p.č. 2174/2, orná půda, o výměře 268 m2,
p.č. 2174/18, ostatní plocha, o výměře 9 m2, p.č. 2175/12, orná půda, o výměře 461 m2,
p.č.2176/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 573 m2, p.č. 2176/29, orná půda,
o výměře 2365 m2, p.č. 2176/32, orná půda, o výměře 111 m2, p.č. 2176/36, orná půda,
o výměře 44 m2, vše v k.ú. Bochoř, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, za dohodnutou kupní
cenu 606 328,50 Kč, tj. 158,27Kč/m2.

2.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí id. 2/36 pozemku p.č. 2174/19, ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 73 m2 v k.ú. Bochoř, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, za dohodnutou kupní
cenu 681,-Kč, (tj. 168,-Kč/m2).

61/3/3/2015

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov
pozemků p.č. 59/2 a p.č. 59/3, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

trvá na svém usnesení č. 1157/25/3/2014, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo
úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 59/2,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 a p.č. 59/3, ostaní plocha o výměře 44 m2 vše v
k.ú. Kozlovice u Přerova, do vlastnictví D.H., L.Š., za cenu v čase a místě obvyklou 29 400,Kč ( tj. 600,-Kč/m2).
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.6.2015

2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. návrhu na usnesení včetně podpisu a podpisu na vklad práva do katastru nemovitostí na
základě tohoto právního jednání.

62/3/3/2015

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 1109/1 v k.ú. Dluhonice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1109/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
5431 m2 v k.ú. Dluhonice, z vlastnictví společnosti ČEZ Korporátní služby s.r.o, 28. října
3123/152, Moravská Ostrava, IČ: 26206803, do vlastnictví statutárního města Přerov.
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2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. návrhu na usnesení včetně podpisu a podpisu na vklad práva do katastru nemovitostí na
základě tohoto právního jednání.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.6.2015

63/3/3/2015

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města
Přerova- pozemků p.č. 4960/1 a p.č. 4960/9 oba v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 4960/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.
4960/9, ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Přerov, 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 nemovité věci řádně pečovat, užívat je pouze k účelům místní
komunikace, komunikace pro pěší ( chodník) a veřejné zeleně. V případě převodu těchto nemovitých
věcí z důvodu veřejného zájmu nelze nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat ve veřejném zájmu a bude je
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní
pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovité věci měly ke dni právních účinků zápisu vlastnického
práva do katastru nemovitostí dle platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i
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 odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu
porušení smluvní povinnosti v tomto termínu odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty
převodcem písemně vyzván.
4. Budou-li zjištěním smluvní pokuty spojeny náklady na vypracování znaleckého posudku, případně
jiné účelně vynaložené náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady do 15 ti dnů, kdy bude písemně
vyzván.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během stanovené lhůty kontrolovat zda jsou všechny omezující
podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomuto je převodci poskytnout
součinnost.
6. Nabyvatel bude povinen vždy k 31.1 následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění
podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, t.j. zprávu o
zachování aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jejíž zachování se nabyvatel zavázal. Za porušení
tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů
poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
2.

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřinského k jednání o uzavření právního jednání
dle bodu 1. návrhu na usnesení včetně podpisu a podpisu na vklad práva do katastru
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.
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Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.6.2015

64/3/4/2015

Rozpočtové opatření č. 1

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy.

2.

zařazuje akci "Regenerace panelového sídliště Přerov II - Předmostí, 11. etapa" do rozpočtu
města Přerova pro r. 2015.

65/3/4/2015

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a E.K., bývalou
nájemkyní bytové jednotky č. 3 v objektu k bydlení č.p. 2255, příslušném k části obce Přerov I
– Město, na pozemku p.č. 4037 v k.ú. Přerov a uživatelkou bytové jednotky č. 17 v objektu k
bydlení č.p. 804, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4039 v k.ú. Přerov
jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za E.K.na nájemném z
bytů, zálohách na plnění spojená s užíváním bytů, vyúčtování záloh na plnění spojená s
užíváním bytů, zaplaceného soudního poplatku a na poplatku a úroku z prodlení k datu 02. 02.
2015 v částce 51 752,00 Kč. Dluh který se váže k bytu č. 3 v objektu k bydlení č.p. 2255, činí
na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu 1 308,00 Kč a poplatek z prodlení
k datu 02. 02. 2015 činí 3 258,00 Kč. Dluh který se váže k bytu č. 17 v objektu k bydlení č.p.
804, činí na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu 37 169,00 Kč,
nedoplatek vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 5 096,00 Kč, poplatek z
prodlení k datu 02. 02. 2015 činí 3 921,00 Kč a dluh na zaplaceném soudním poplatku činí
1 000,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 52 měsíců ode
dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu
a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud
některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

2.

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle
bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

66/3/5/2015

Vyhlášení Grantového programu na rok 2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1)

vyhlašuje Grantový program na rok 2015 dle přiložených Zásad dotačního programu II,

2) vyzývá žadatele k předkládání žádostí o finanční podporu dle přiložených Zásad dotačního
programu II pro rok 2015,



žádosti budou podávány v termínu od 03.02.2015 do 18.02.2015,
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,
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Statutární město Přerov, kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11
Přerov 2 - při žádosti o finanční podporu v oblasti kultury,

tiskopisy bude možné vyzvednout na výše uvedených pracovištích nebo v Městském informačním
centru na nám. TGM ode dne 03.02.2015, od tohoto data budou rovněž k dispozici na webových
stránkách města www.prerov.eu.

67/3/9/2015

Změna Zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby
města Přerova, s. r. o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu Zakladatelské listiny obchodní
společnosti Technické služby města Přerova, s. r. o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17,
Přerov I-Město, 750 02 Přerov, takto:
1. text v odstavci Za čtvrté Zakladatelské listiny ve znění "Společnost má dva jednatele. Statutárním
orgánem této společnosti s ručením omezeným je každý jednatel. Jednatelé společnosti zastupují
společnost ve všech věcech samostatně. Jednatelé společnosti se podepisují tak, že k vytištěné nebo
vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Jednatelé společnosti netvoří kolektivní
orgán." se nahrazuje textem "Společnost má jednoho jednatele, který je statutárním orgánem
společnosti. Jednatel společnosti se podepisuje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě
společnosti připojí svůj podpis."
2. text v odstavci Za čtvrté Zakladatelské listiny ve znění "Dozorčí rada má sedm členů." se nahrazuje
textem "Dozorčí rada má pět členů."
V ostatním se text Zakladatelské listiny nemění.

68/3/9/2015

Volba předsedů a členů místních výborů a volba členů Výboru pro
místní části

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy místních výborů v následujících
místních částech:

ČEKYNĚ: Ing. Bohumír Střelec - předseda, Miloslav Kolský, Jindřich Švestka, MVDr. Pavel Rousek,
Václava Hanáková
DLUHONICE: Ing. Pavel Ježík - předseda, Ing. Rostislav Hlávka, Jarmila Pfeilerová, Michaela
Polášková, Lenka Dohnalová
HENČLOV: Petr Laga - předseda, Naděžda Valachová, Ing. Kateřina Herzogová, Aleš Vohnický,
Martin Jemelka
KOZLOVICE: Jolana Čechová - předseda, Martin Jemelka, Alena Vyplelová, Jiří Prchal, Lenka
Židlíková
LOVĚŠICE: Eva Hrutkaiová - předseda, Přemysl Fučík, Jiří Bělík, Dana Kováčová, Dana Svobodová
LÝSKY: MUDr. Libor Slováček - předseda, Vendula Hluzínová, Jiří Odstrčil, Jiří Suchánek, Mgr.
Žaneta Slováčková
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PENČICE: Ludmila Štefanová - předseda, Miloslav Šváček, Mgr. Kamil Šromota, Daniel Studenka,
Mgr. Hana Jurdová
POPOVICE: Vladimír Pavlištík - předseda, Roman Horký, Ing. Irena Tyksová, Vladimír Röss, Josef
Venský
PŘEDMOSTÍ: Ing. Jiří Draška - předseda, Lada Crhová, Ing. Tomáš Dostal, František Bureš, Svatava
Doupalová, Bc. Petra Trlidová, DiS., Bc. Bronislava Mahslonová
ÚJEZDEC: Radomil Lepič - předseda, Jitka Stoklásková, Marek Hanzlík, Iva Kleinová, Břetislav
Vystavěl
VINARY: Ing. Tomáš Grapl - předseda, Dita Kraváková, Šárka Vodáková, Ing. Tomáš Přikryl,
Vladimír Machura
ŽERAVICE: RNDr. Ludmila Landsmannová - předseda, Jana Ščepitová, Daniela Nováková, Tomáš
Zaoral, Jana Dostálová
2.

rozšiřuje počet členů Výboru pro místní části na 13.

3.

volí v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy Výboru pro místní části takto:

Ing. Bohumír Střelec, Ing. Rostislav Hlávka, Aleš Vohnický, Jolana Čechová, Dana Svobodová,
Vendula Hluzínová, Miloslav Šváček, Josef Venský, Ing. Jiří Draška, Radomil Lepič, Ing. Tomáš
Přikryl a RNDr. Ludmila Landsmannová.

69/3/10/2015

Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a
připomínkami, vznesenými na 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
V Přerově dne 2. 2. 2015

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor Statutárního města Přerova

Ing. Petr Vrána
člen Rady města Přerova
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