USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 13. dubna 2015

90/5/1/2015

Zahájení, schválení programu 5. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje upravený program 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 13.
dubna 2015,

2.

schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka a Ing. Petra Hermélyho za ověřovatele zápisu 5.
zasedání Zastupitelstva města Přerova.

91/5/2/2015

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace
o činnosti Rady města Přerova od 4. 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 4. zasedání Zastupitelstva města
Přerova.

92/5/3/2015

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6577/260 a části
pozemku p.č. 6577/267, oba v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný
převod pozemku p.č. 6577/260, ostatní plocha, o výměře 77 m2, části pozemku p.č. 6577/267, ostatní
plocha, o výměře 183m2, oba v k.ú. Přerov.

93/5/3/2015

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a I*** P***, nájemkyní
bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město,
na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***) jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet
pohledávky statutárního města Přerova za I*** P*** 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 13. 04. 2015 v celkové částce 24 727,00 Kč - dluh na nájemném a
zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 15 720,00 Kč, dluh na vyúčtování záloh na
plnění spojená s užíváním bytu činí 2 080,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 13. 04. 2015 činí
6 927,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 25 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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94/5/3/2015

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v
celkové výši 24 094,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 30 118,00 Kč za paní J*** M***, nyní bytem
Přerov, nám. *** č.***, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nedoplatku vyúčtování záloh na plnění
spojená s užíváním bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce
Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k. ú. Přerov (***).

95/5/3/2015

Věcné břemeno – služebnost – ve prospěch statutárního města Přerova
– na části pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti stezky ve smyslu ust. § 1274 NOZ a cesty ve
smyslu ust. § 1276 NOZ k tíži pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví pana
V***M***, ve prospěch pozemku označeného geometrickým plánem č. 1132-92/2014 jako
pozemek p.č. 453/1, o výměře 750 m2, v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví statutárního města
Přerova a uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti ve znění dle přílohy č. 1.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, jednorázová úhrada za zřízení
věcného břemene byla stanovena dohodou ve výši 100,- Kč. Rozsah věcného břemene je
vyznačen geometrickým plánem č. 1099-38/2013.
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 jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

96/5/3/2015

Věcné břemeno - služebnost - ve prospěch statutárního města Přerova
– na části pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Penčice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1.

schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z
věcného břemene uložení chodníku a sjezdů 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 údržby a oprav, včetně
případné rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Penčice, ve vlastnictví
Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve
prospěch statutárního města Přerova.

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 ve znění dle přílohy 1.
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.
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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 jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

97/5/4/2015

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok
2014

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1.

schvaluje

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2014, včetně příloh a Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním
hospodařením roku 2014, a to bez výhrad,
b) výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí,
d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2014,
2.

bere na vědomí rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31.12.2014 dle přílohy č. 13.

98/5/5/2015

Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni
31.12.2014

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova
sestavenou ke dni 31.12.2014
a výsledek hospodaření 84.946.366,95 Kč včetně jeho použití na tvorbu kategorie nerozdělený zisk.

99/5/5/2015

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1.
Žadatel

schvaluje uzavření smluv o zápůjčkách včetně jejich zajištění takto:

***

Lokalita
Druhy zápůjček
opravovaného domu
***
8-rekonstrukce
koupelny
***
2-výměna oken

***

***

***

***

***

Částka Kč
Doba splácení
60 000,00
3 roky
50 000,00
3 roky
oprava
100 000,00
4 roky

2-výměna,
oken
a dveří
1-oprava střechy
2-výměna
klemp.prvků,

4 roky

Zajištění
ručitel:
***
ručitel:
I***
ručitel:
***

150 000,00 zástava:
opravovaná
nemovitost

3

oken, dveří
5-rozšíření stávajícího
bytu
8-vybudování
WC,
koupelny

.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.4.2015
2.

schvaluje využití volných finančních prostředků Fondu oprav, modernizací a rozšiřování
bytového fondu v celkové výši Kč 700 000,00 a jejich transfer do rozpočtu města na
financování oprav volných bytů ve vlastnictví statutárního města Přerova dle přílohy č. 1

3.

schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2

4.

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k právnímu jednání o uzavření smluv o
zápůjčkách, zástavní smlouvy k nemovitosti, ručitelských prohlášení a návrhu na vklad práva
do katastru nemovitostí včetně jejich podpisu

5.

pozastavuje poskytování zápůjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu
na nemovitosti. To se netýká oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu v majetku
města a ponechává rezervu ve výši 3 mil. Kč pro účel využití při živelných pohromách.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 1.5.2015

100/5/5/2015

Rozpočtová opatření – převody finančních prostředků v souvislosti se
změnou organizační struktury

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

101/5/5/2015

Rozpočtové opatření č. 4

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

102/5/5/2015

Dodatek č. 12 ke zřizovací listině - příspěvkové organizace Kulturní a
informační služby města Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám.
T. G. Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.11.2009, dodatku č.
2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne
2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012,
dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013 a dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014,
kterým se v čl. 4 Vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího předmětu činnosti
doplňuje v odstavci 4.2. bod d) v tomto znění:
d) Organizačně-technické služby pro zřizovatele, a to
- zasedání Zastupitelstva města Přerova ve velkém sále Městského domu,
- setkání zástupců města s pětasedmdesátiletými občany ve velkém sále Městského domu,
- veřejná slyšení a projednávání ve velkém sále Městského domu,
- spolupořádání Československého jazzového festivalu ve velkém sále Městského domu.
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103/5/5/2015

Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení
jednotky na požární stanici Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 175.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení
zkušební stolice pro dynamické testování přetlakových izolačních dýchacích přístrojů a
upgrade ovládacího systému hlasovacích sirén na území města Přerova,

2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR

POL

ORJ

8115

210

PAR

ORJ

5279

110

PŘÍJMY (v tis. rozpočet
Kč)
Změna
stavu 215 191,2
krátkodobých
prostředků na
bank. účtech
VÝDAJE (v tis.
rozpočet
Kč)
Záležitosti
0,0
krizového řízení j.
n.

rozpočtové
opatření
+ 175,0

rozpočtové
opatření
+ 175,0

rozpočet
úpravě
215 366,2

rozpočet po
úpravě
175,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

3.

VÝDAJE (v tis. Kč)
Dotace, přímé
podpory a grantový
program

rozpočet
19 768,2

rozpočtové opatření
+ 175,0

rozpočet po úpravě
19 943,2

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřinského k jednání o uzavření právního úkonu v
oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

104/5/5/2015

Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace subjektu Nadace pro
transplantaci kostní dřeně, IČ: 45333378, se sídlem Plzeň, Na Roudné 123/212, na částečnou úhradu
nákladů spojených se vstupem nových dárců do Českého národního registru ve výši 15 000,- Kč.

105/5/5/2015

Žádost o poskytnutí finančních prostředků spolku Automotorsprint
ČR z.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace subjektu Automotosprint
ČR z.s., IČ: 02750538, se sídlem Seč, 9. května 317, na částečnou úhradu spojených s pořádáním
mezinárodních závodů ve sprintu automobilů a motocyklů na 1/4 míle.
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106/5/6/2015

Grantový program pro rok 2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1)

schvaluje výjimku ze "Zásad dotačního programu II pro rok 2015" v oblasti sociální z důvodu
a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě pro žadatele Armáda spásy v České republice, z. s.,
se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČ 40613411 (grant ev. č. GSO-017/15 uvedený
v tabulce č. 36 této důvodové zprávy),

2)

schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v níže
uvedených oblastech v částkách uvedených ve sloupci "Návrh příslušného výboru ZM":

a) sport - viz tabulky č. 1-16 této důvodové zprávy ve výši 2 354 000 Kč,
b) volný čas - viz tabulky č. 17-23 této důvodové zprávy ve výši 250 000 Kč,
c) sociální - viz tabulky č. 34-39 této důvodové zprávy ve výši 1 067 000 Kč,
d) zdravotnictví - viz tabulky č. 40-41 této důvodové zprávy ve výši 27 000 Kč,
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.9.2015
3)

schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v oblasti
kultury, v částkách uvedených ve sloupci "Návrh Rady města Přerova" - viz tabulky č. 24-33
této důvodové zprávy ve výši 1 105 000 Kč,
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.9.2015

4)

pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních jednání dle
bodu 2) a 3) usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu,

5)

neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti:

a) sportu, volného času, sociální a zdravotnictví žadatelům, u kterých je ve sloupci "Návrh příslušného
výboru ZM", uvedena nulová výše dotace (viz tabulky č. 1-23 a 34-41 důvodové zprávy),
b) kultury, u kterých je ve sloupci "Návrh Rady města Přerova", uvedena nulová výše dotace (viz
tabulky č. 24-33 důvodové zprávy).

107/5/7/2015

Založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionu a kraje za účelem
společného řešení problematiky nakládání s odpady.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

revokuje usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 1077/23/13/2014 ze dne 28. 4. 2014 ve věci
zakladatelské smlouvy a stanov spolku Odpady OK, z.s. a členství statutárního města Přerova
v tomto spolku, a to z důvodu změny názvu spolku,

2.

souhlasí se záměrem na založení zájmového spolku měst, obcí a mikroregionů s názvem
"Odpady Olomouckého kraje, z.s." za účelem společného řešení problematiky s komunálním
odpadem dle důvodové zprávy,

3.

schvaluje znění zakladatelské smlouvy a stanov spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." dle
Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy,
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4.

schvaluje členství statutárního města Přerova jako zakladatele ve spolku "Odpady
Olomouckého kraje, z.s.",

5.

deleguje náměstka primátora Pavla Košutka a v době jeho nepřítomnosti náměstka primátora
Ing. Petra Měřínského jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních valné hromady
spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s.",

6.

schvaluje Pavla Košutka jakožto osobu určenou k jednání na ustavující členské schůzi spolku
"Odpady Olomouckého kraje, z.s.",

7.

nominuje do funkce člena správní rady spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." za
statutární město Přerov Ing. Bohumír Střelce, jednatele společnosti Technické služby města
Přerova, s.r.o.

108/5/7/2015

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města
Přerova pro období 2014-2020

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Strategický plán územního a ekonomického
rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014-2020.

109/5/7/2015

Projekt regenerace panelového sídliště Trávník

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Projekt regenerace panelového sídliště Trávník,
vypracovaného dle podmínek Nařízení vlády č.494/2000 Sb. pro poskytnutí dotací ze státního
rozpočtu

110/5/7/2015

Hotel Strojař

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá členům Zastupitelstva města Přerova Mgr.
Vladimíru Puchalskému, Ing. Petru Vránovi, Ing.arch. Janu Horkému dále jednat s ČR –
Ministerstvem obrany, IČ: 60460580, se sídlem Praha 6 – Hradčany, Tychonova 221/1 a s
Ministerstvem financí, IČ 00006947, se sídlem Praha 1, Letenská 15 o možnostech bezúplatného
převodu souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál "„hotel Strojař“" a movitých věcí, které
tvoří vybavení ubytovacího areálu "hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova se
záměrem:
-

demolice objektu a využití ploch jako veřejného prostranství
provozovat ubytovací služby v sociálním bydlení, ubytovat mladé lidi a mladé rodiny, dále
jako záchytné krátkodobé bydlení v oblasti domácího násilí a jako bydlení pro aktivní seniory
rekonstruovat na radnici, etapově rekonstrukci rozdělit a pracovat na získání dotací

111/5/7/2015

Rozšíření zadání 4. změny územního plánu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo schválit doplnění usnesení č. 84/4/5/2015,
bodu 1 ze dne 9.3.2015 o pořízení změny územního plánu, a to o změnu funkčního využití lokality
"Na Marku" na občanskou vybavenost.

112/5/7/2015

„Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru
před pasáží“ – zrušení akcí po odstoupení od smlouvy o dílo,
rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1.

se neusneslo zrušit investiční akce „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná ORG
500263 a Úprava prostoru před pasáží ORG 500203“ z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo
č. SML/0999/2014 ze dne 22. 9. 2014 se zhotovitelem Sates Morava spol. s r.o., IČ: 607 75
530, se sídlem Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí

2.

se neusneslo schválit způsob a rozsah stavebních činností potřebných k uvedení prostor
stávajícího staveniště před pasáží do provozuschopného stavu, a to v rozsahu dle soupisu
stavebních prací dle Přílohy č. 5

3.

se neusneslo schválit následující úpravu rozpočtu:

PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. rozpočet
Kč)
Akce nad 500 tis. 4 820,2 *
Kč (org. 500263
– Úprava prostoru
kolem kašny
u restaurace Haná)

rozpočtové
opatření
- 4 820,2 *

rozpočet
úpravě
0,0

3745

021

3745

021

Akce nad 500 tis. 2 786,2 *
Kč (org. 500288
– Úprava prostoru
před pasáží)

- 2 486,2

300,00

6409

219

Ostatní činnosti j. 83 492,7 *
n. (rezerva)

+ 7 306,4

90 799,1

po

* počáteční stavy navazují na jiný materiál

113/5/8/2015

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok
2015/2016 a financování pozice sociálního pedagoga

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ:
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2015/2016
dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě,
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.8.2015

2.

schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga příspěvkové organizace
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2015 až 8/2016, a to z rozpočtu statutárního města
Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný školní
rok.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.8.2015

114/5/8/2015

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy;
Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech
spádových základních škol na území města Přerova
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro
plnění povinné školní docházky mezi statutárním městem Přerovem a obcí Lhotka, IČ:
00636339, se sídlem Lhotka č.p. 6, k 01. 07. 2015. Předmětem této dohody je, že žáci s
trvalým pobytem v obci Lhotka patří do školského obvodu Základní školy J. A. Komenského
a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.6.2015

2.

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška

statutárního města Přerova č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na
území statutárního města Přerova, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014.
Znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 je přílohou důvodové zprávy.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 30.6.2015
3.

pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle
bodu 1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu.

115/5/9/2015

Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - žádost o dotaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Centrum Dominika
Kokory, příspěvková organizace, IČ 61985929, se sídlem Kokory, č. p. 54, PSČ 751 05, jako
příjemcem dotace, na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb občanům s trvalým
pobytem ve městě Přerově, v roce 2015.
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31.5.2015

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.

116/5/10/2015

Delegování zástupců do společnosti Vodovody a kanalizace Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do představenstva akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02 Přerov,
IČ: 476 74 521, Ing. Vladimíra Holana a Mgr. Roberta Pavlíčka,

2.

navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do dozorčí rady akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02 Přerov,
IČ: 476 74 521, Mgr. Petra Tylšara.
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117/5/10/2015

Spolupráce s městem Kotor (Černá Hora)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí nabídku spolupráce s městem Kotor (Černá Hora) předloženou hospodářem a
konzulárním referentem velvyslanectví v Černé Hoře Karlem Rotreklem,

2.

ukládá primátorovi města Přerova vyjednat podmínky partnerské smlouvy.

118/5/10/2015

Uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti
svěřené orgánům každé obce podle ust. § 53 zákona ČNR č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s obcí Císařov, ve
správním obvodu statutárního města Přerova, obce s rozšířenou
působností.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce podle ust. § 63 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a ust. § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů s obcí Císařov ve správním obvodu statutárního města Přerova, obce s rozšířenou
působností, ve znění Přílohy č. 1.

2.

pověřuje primátora města Mgr. Vladimíra Puchalského k uzavření právního úkonu dle bodu 1
návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu této smlouvy.

119/5/10/2015

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv.
Jiří v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na II. etapu celkové obnovy kaple sv.
Jiří v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ 451
80 199, ve výši 111.000,- Kč. Smlouva bude uzavřena pouze v případě, že na obnovu kaple sv.
Jiří bude poskytnut finanční příspěvek z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR – Program
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR,

2.

schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR

POL

ORJ

8115

210

PŘÍJMY (v tis. rozpočet
Kč)
Změna
stavu 331 922,0 *
krátkodobých
prostředků na
bank. účtech

rozpočtové
opatření
+ 111,0

rozpočet
po úpravě
332 033,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu
PAR

ORJ

3322

830

VÝDAJE (v tis. rozpočet
Kč)
Zachování
a 150,0
obnova kulturních
památek

rozpočtové
opatření
+ 111,0

rozpočet
po úpravě
261,0
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ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU
ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

Dotace,
přímé 19 633,2 *
podpory a grantový
program

rozpočtové
opatření
+ 111,0

rozpočet
po úpravě
19 744,2

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

120/5/11/2015

Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a připomínkami, vznesenými na 5.
zasedání Zastupitelstva města Přerova.

2.

ukládá Radě města Přerova zastoupené primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským a
náměstkem primátora Pavlem Košutkem neodkladně zahájit jednání s Ministerstvem dopravy
a ŘSD ve věci průpichu městem a výsledky těchto jednání předložit na jednání Zastupitelstva
města Přerova dne 8. 6. 2015.

V Přerově dne 13. 4. 2015

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor Statutárního města Přerova

Pavel Košutek
náměstek primátora Statutárního města Přerova
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