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USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. března 2015

70/4/1/2015 Zahájení, schválení programu 4. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. března 2015

2. schvaluje Ing. Jiřího Kohouta a Mgr. Přemysla Dvorského Ph.D. za ověřovatele zápisu           
4. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

71/4/2/2015 Personální změny ve Výboru pro místní části

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává ke dni 31. 3. 2015 z členství ve Výboru pro místní části zástupce místního výboru 
Dluhonice, pana Ing. Rostislava Hlávku,

2. volí s účinností od 1. 4. 2015 do Výboru pro místní části pana Ing. Pavla Ježíka, předsedu 
místního výboru Dluhonice.

72/4/2/2015 Zřízení oddělení/odboru dopravy

Zastupitelstvo města Přerova po projednání doporučuje Radě města, aby se na základě návrhu 
Výboru pro plán, investice, rozvoj a dopravu, zabývala možností zřídit oddělení nebo odbor dopravy.

73/4/2/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy.

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

74/4/3/2015 Úplatný převod věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 694/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 694/1, orná půda, označený dle geometrického 
plánu č. 623-165/2013, jako pozemek p.č. 694/3, zast. plocha, o výměře 12 m2, v k.ú. 
Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví AGRAS 
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Želatovice, a.s., se sídlem   Želatovice 203, PSČ 75116, IČ 25360663 za kupní cenu ve výši 
6000,- Kč , tj.  500,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2015

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

75/4/3/2015 Převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 4394/115 a p.č. 4394/116 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemků p.č. 4394/115, ostatní plocha, sportoviště, o výměře 194 m2 a p.č. 4394/116, ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 12 m2  vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo  nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ: 
69797111.

2. neschvaluje úplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemků p.č. 4394/115, ostatní plocha, sportoviště o výměře 194 m2 a p.č. 4394/116, ostatní 
plocha,  jiná plocha, o výměře 12 m2  vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo  nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ: 
69797111

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2015

3. 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.

76/4/3/2015 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a E.O., 
nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení  příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku v k.ú. Přerov  jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky 
statutárního města Přerova za E.O. na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojená s 
užíváním bytu, vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku a úroku z 
prodlení k datu 09. 03. 2015   v celkové částce 47 291,00 Kč - dluh na nájemném a zálohách 
na plnění spojená s užíváním bytu činí 5 938,00 Kč, dluh na vyúčtování záloh na plnění 
spojená s užíváním bytu činí 10 019,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 09. 03. 2015 činí 31 
334,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 32 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 
návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.
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77/4/3/2015 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhů statutárního města Přerova mezi statutárním 
městem Přerov jako věřitelem a panem D.K., jako dlužníkem ve znění dle přílohy č. 2. Dluh se 
týká nájemného a záloh na služby spojených s užíváním nebytového prostoru v objektu, 
příslušného k části obce Přerov I- Město, na pozemku v k.ú. Přerov a dopočítaného úroku z 
prodlení v celkové částce 75.749,00 Kč. Bývalý nájemce bude dluh splácet v pravidelných 
měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 31 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.

78/4/3/2015 Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – na části 
pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 
z věcného břemene zřídit a provozovat chodník a sjezdy na silnici II/436 s tím spojeného 
omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 
osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování jejich provozu           
a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně, 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 
60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č.2.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně  
1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a  statutárním 
městem Přerov, jako budoucím oprávněným.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný 
doručí budoucímu povinnému návrh smlouvy o zřízení služebnosti s geometrickým plánem  
na zaměření rozsahu služebnosti a znaleckým posudkem na stanovení jednorázové úhrady      
za zřízení služebnosti.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání, k jeho 
uzavření a podpisu, dle bodu 1. návrhu na usnesení a podpisu návrhu na vklad práva              
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.
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79/4/4/2015 Rozpočtové opatření č. 2

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1).

2. neschvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2).

80/4/4/2015 Stanovení dalšího postupu ve věci škody statutárního města Přerova 
odpovídající odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

a) schvaluje vzdání se práva vymáhání náhrady škody za zaměstnanci odpovídající odvodu        
za porušení rozpočtové kázně ve věci čerpání dotace na investiční akci „Rekonstrukce 
autobusového nádraží v Přerově“ ve výši 352.351,89 Kč a její účetní vyřazení (odpis),

b) ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova učinění opatření v organizační struktuře 
Magistrátu města Přerova vedoucích k ucelenému a jasně definovanému procesu projektového 
řízení investiční akce jako celku s nastavenými povinnostmi a odpovědností.

81/4/5/2015 Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby 
technické infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy č. MMPr-
SML/844/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury uzavřené dne 12.11.2012 
mezi statutárním městem Přerovem jako poskytovatelem a Ing. Mgr. R.B. a M.K. jako příjemci 
dotace, spočívajícího v prodloužení podmínky pro započetí užívání dokončených staveb technické 
infrastruktury dle stavebně právních předpisů v lokalitě určené k výstavbě rodinných domů v k.ú. 
Čekyně (na okraji místní části Přerov XII - Žeravice) z původního termínu 12.11.2014 na 31.12.2016.

82/4/5/2015 Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby 
technické infrastruktury

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. MMPr-
SML/516/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury uzavřené dne 10.10.2012 
mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a  J.S. jako příjemcem spočívajícího v 
prodloužení termínu kolaudace stavebního objektu „SO 07 – Veřejné osvětlení“ v lokalitě určené k 
výstavbě rodinných domů v Přerově VI – Újezdci z původního termínu 10.10.2014 na 15.3.2015.

83/4/5/2015 Návrh členství statutárního města Přerova v nevládní neziskové 
organizaci CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1. schvaluje podání žádosti o členství v nevládní neziskové organizaci CIVINET Česká               

a Slovenská republika, z.s., Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno, IČ: 035 19 996
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2. pověřuje zastupováním statutárního města Přerova na jednáních nevládní neziskové 
organizace CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 
Brno, IČ: 035 19 996 a podpisem příslušných dokumentů náměstka primátora Pavla Košutka

3. schvaluje deklaraci zájmu o členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.

84/4/5/2015 Územní plán města Přerova - 4. změna

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) o pořízení 4. změny Územního plánu 
města Přerova, podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, spočívající             
v dílčích změnách:
- odstranění nesrovnalostí vyplývající z digitalizace katastru nemovitostí,
- stanovení koncepce odkanalizování místních částí města.

2. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) o nepořízení změny Územního plánu 
města Přerova na základě požadavků žadatelů o nové zastavitelné plochy podle důvodové 
zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení.

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech

176 700,0 + 408,0 177 108,0

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

3635 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 246,0 + 408,0 654,0

85/4/7/2015 Komunitní plánování sociálních služeb – tvorba a podoba navazujícího 
dokumentu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov 
pro období let 2016 – 2019.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2015

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě
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8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech

215 101,2* + 90,0 215 191,2

*počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 
skupinám obyvatelstva

360,0 +90,0 450,0

86/4/7/2015 Domov pro seniory Tovačov - žádost o účelovou dotaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov pro seniory 
Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Tovačov, Nádražní č. p. 94, PSČ 
751 01, na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb občanům s trvalým pobytem ve 
městě Přerov, v roce 2015.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2015

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.

87/4/8/2015 Sociální fond - zápůjčky zaměstnancům

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 29/2012 Pravidla pro čerpání prostředků ze sociálního 
fondu zaměstnanců města Přerova, v platném znění, poskytnutí bezúročných zápůjček a uzavření 
smluv o těchto zápůjčkách včetně jejich jištění takto: 

Poř.
čis.

Žadatel Bydliště Druh půjčky Částka Kč Ručitel

1. Ing J.K. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- K.I.

2. Mgr. T.O. Rekonstrukce 
bytu

75 000,- Ing. P.L.

3. D.E. Rekonstrukce 
rodinného domu

50 000,- N.D.

4. Z.I. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- J.I.

5. V.J. Rekonstrukce 
rodinného domu

100 000,- V.A.

6. H.M. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- H.E.
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7. B.A. Výstavba domu 100 000,- K.I.

8. Mgr. Š.E. Rekonstrukce 
rodinného domu

100 000,- R.I.

9. K.I. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- Ing. J.K.

10. M.V. Rekonstrukce 
bytu a koupě 
bytového 
zařízení

60 000,- M.J.

11. Ing. H.K. Rekonstrukce 
domu a koupě 
bytového 
zařízení

100 000,- H.H.

12. Ing. H.J. Rekonstrukce 
bytu

100 000,- Mgr. H.M.

13. S.L. Rekonstrukce 
rodinného domu

100 000,- H.R.

14. V.E. Rekonstrukce 
rodinného domu

70 000,- D.I.

15. M.J. Koupě bytového 
zařízení

30 000,- Ch.E.

16. S.Z. Koupě bytového 
zařízení

30 000,- Z.J.

17. R.J. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- Š.Z.

18. Š.B. Koupě bytového 
zařízení

30 000,- Š.L.

CELKEM 1 195 000,-

88/4/8/2015 Změna usnesení č. 7/1/7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva 
města Přerova konaného dne 10.11.2014

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 7/1/7/2014 bod 2. a 3. z ustavujícího 
zasedání konaného dne 10.11.2014 tak, že text:

"2. svěřuje náměstku primátora Ing. Petru Měřínskému úkoly v následujících oblastech samostatné 
působnosti: rozpočet a finance, majetkové záležitosti, hospodářství a komunální služby,

3. svěřuje náměstku primátora Pavlu Košutkovi úkoly v následujících oblastech samostatné 
působnosti: strategie a rozvoj města, územní plán, doprava, životní prostředí,"

se nahrazuje textem:

"2. svěřuje náměstku primátora Ing. Petru Měřínskému úkoly v následujících oblastech samostatné 
působnosti: rozpočet a finance, investice města a veřejné zakázky, správa majetku města a komunální 
služby, nájmy bytů ve vlastnictví města,
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3. svěřuje náměstku primátora Pavlu Košutkovi úkoly v následujících oblastech samostatné 
působnosti: strategie a rozvoj města, územní plán, doprava, životní prostředí, majetkoprávní 
záležitosti vyjma nájmu bytů ve vlastnictví města,".

V ostatním se text usnesení nemění.

89/4/9/2015 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy        
a připomínkami, vznesenými na 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

V Přerově dne 9. března 2015

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                   Ing. Jiří Kohout
primátor Statutárního města Přerova                                                                  člen Rady města Přerova


