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USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konané dne 11. května 2015

121/6/1/2015 Zahájení, schválení programu 6. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje rozšířený program 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne             
11. května 2015,

2. schvaluje Mgr. Helenu Netopilovou a MUDr. Michala Chromce za ověřovatele zápisu           
6. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

122/6/1/2015 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu členky Zastupitelstva města 
Přerova Ing. Alice Kutálkové, v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

123/6/2/2015 Změna v personálním obsazení výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena a předsedy Hospodářského výboru Vladimíra 
Holana, a to s účinností k 31. 5. 2015,

2. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        
ve znění pozdějších předpisů, předsedou Hospodářského výboru Ing. Petra Vránu, a to s 
účinností od 1. 6. 2015,

3. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Hospodářského výboru Jaroslava Verzicha, a to s 
účinností k 31. 5. 2015,

4. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),       
ve znění pozdějších předpisů, členem Hospodářského výboru René Sedláka, a to s účinností od 
1. 6. 2015.

5. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena a předsedy Výboru pro školství a sport Romana 
Kozáka, a to s účinností k 31. 5. 2015,

6. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Finančního a rozpočtového výboru Františka 
Vančuru, a to s účinností k 31. 5. 2015.
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124/6/2/2015 Personální změny v místních výborech

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí ukončení členství Lenky Dohnalové v místním výboru Dluhonice k 19. 4. 
2015,

2. volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členkou místního výboru Dluhonice Libuši 
Dokoupilovou, a to s účinností od 1. 6. 2015,

3. odvolává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce členky místního výboru Penčice     
Mgr. Hanu Jurdovou, a to s účinností k 31. 5. 2015,

4. volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členkou místního výboru Penčice Mgr. Alenu 
Horákovou, a to s účinností od 1. 6. 2015.

125/6/2/2015 Zmapování brownfieldů na území města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města zpracovat inventarizaci brownfieldů 
na území města Přerova do 31.8.2015 a zanést zpracovanou databázi brownfieldů na území města 
Přerova do Národní databáze brownfieldů vedené agenturou Czech Invest.

126/6/2/2015 Plán udržitelné mobility

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města zpracování Plánu udržitelné mobility.

127/6/2/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 5. 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 5. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

128/6/3/2015 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5353/2 v k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova- úplatném převodu pozemku 
p.č. 5353/2, zahrada, o výměře 907 m2,  v k.ú. Přerov do majetku statutárního města  Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 5353/2,  
zahrada, o výměře 907 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova.

3. rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č.  5353/2, 
zahrada, o výměře 907 m2 v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2015

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

129/6/3/2015 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4748/4 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o   záměru statutárního města Přerova -  úplatném převodu  
pozemku p.č. 4748/4, trvalý travní porost, o výměře 158 m2, v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova -  převod pozemku p.č. 4748/4, trvalý travní 
porost, o výměře 158 m2, v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova.

130/6/3/2015 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování  o záměru statutárního města Přerova -  bezúplatném převodu 
pozemku p.č. 5022, ost. plocha, o výměře 1031 m2, v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod  pozemku p.č. 5022, ost. 
plocha, o výměře  1031  m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova.

131/6/3/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5990/46 v k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu  
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5990/46, orná půda,    
o výměře 1.660 m2, v k.ú. Přerov.
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2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5990/46, orná půda,  o výměře 1.660 m2, v k.ú. 
Přerov.

132/6/3/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 6417/1 v  k.ú. 
Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu  
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6714/1,orná půda,        
o výměře 9.936 m2, v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6714/1,orná půda, o výměře 9.936 m2, v k.ú. 
Přerov.

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 
6714/1,orná půda, o výměře 9.936 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2015

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

133/6/3/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 509/4 v  k.ú. 
Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu  
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č.  509/4,orná půda,         
o výměře 100 m2, v k.ú. Předmostí.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/4,orná půda, o výměře 100 m2, v k.ú. 
Předmostí.

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č.  
509/4,orná půda, o výměře 100 m2, v k.ú. Předmostí.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2015

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka  k podpisu právního jednání, kterým se 
osvědčuje zánik předkupního práva dle bodu 3. návrhu na usnesení, a k podpisu návrhu na 
vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.
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134/6/3/2015 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k části 
obce Přerov I. -Město                                                                                                                                                                  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu  pozemku 
p.č. 740/2,  zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 
1573, objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  pozemku p.č. 740/2,  
zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, objekt 
bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město.

135/6/3/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
-  pozemků p.č. 7116/5 a p.č. 7116/6 v k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -   pozemku 
p.č  7116/5, ost. plocha, o výměře 88 m2   a pozemku p.č. 7116/6, ost. plocha, o výměře 312 
m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova  do vlastnictví PRECHEZA a.s., 
se sídlem Nábř. Dr. E. Beneše, Přerov I-Město, 751 62, Přerov, IČ  26872307 za kupní cenu 
ve výši 200 000,- Kč, tj. 500,- Kč/m2.  Kupní smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2015

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 a podpisu 
návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

136/6/3/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  částí  pozemku p.č. 6050/1, ost. plocha v k.ú. Přerov, zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 6050/268, p.č. 
6050/269, oba v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný  převod  částí  pozemku  p.č. 6050/1, ost. plocha, v  k.ú. Přerov,  
geometrickým  plánem  č. 6081-166/2014  označených  jako pozemky p.č. 6050/268,              
o výměře 64 m2  a  p.č. 6050/269, o výměře 70 m2, oba  v k.ú. Přerov,   z vlastnictví    
statutárního  města  Přerova  do  vlastnictví   DSP Přerov, spol. s r.o., se sídlem Kojetínská 51, 
75152  Přerov, IČ  25823558, za kupní cenu v celkové výši 44.220,-  Kč, tj. 330,- Kč/m2  -
cena v místě a čase obvyklá. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Kupní 
smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 4.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2015
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2. neschvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného            
z věcného  břemene – služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, k tíži pozemků p.č.  6050/268  a  p.č. 6050/269, oba  v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 6081-166/2014. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti  
mezi  DSP Přerov, spol. s r.o., se sídlem Kojetínská 51, 75152  Přerov, IČ  25823558, jako 
povinným z věcného břemene a Statutárním městem Přerovem, jako oprávněným z věcného 
břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 
6.616,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Veškeré náklady spojené se 
zřízením věcného břemene – služebnosti hradí povinný z věcného břemene – služebnosti. 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti  bude uzavřena ve znění přílohy č. 4.

137/6/3/2015 Převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova -
převod spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 529/7 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  id.  1/4  
pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 48 m2 v k.ú. Přerov.

2. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 329/61052,  k celku pozemku p.č. 
529/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m2 v k. ú. Přerov, z vlastnictví společnosti 
IGIVEX s.r.o., Žerotínovo nám. 641/15, Přerov I-Město,  IČ: 26874679,  do vlastnictví 
statutárního města Přerov, za dohodnutou kupní cenu  647,- Kč , ( tj. 625,-Kč/m2), dle návrhu 
smlouvy ve znění dle přílohy č.1.

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 2014 - 2018

Termín: 30.6.2015

138/6/3/2015 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 6868/4,  v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný  převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 6868/4, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 664 m2 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. schvaluje bezúplatný  převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 6868/4, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 664 m2  v k.ú. Přerov,       
z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 
Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

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.
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2015

139/6/4/2015 Rozpočtové opatření č. 6

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

140/6/5/2015 „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru 
před pasáží“ – zrušení akcí po odstoupení o smlouvy o dílo, změna 
účelu využití prostor před pasáží, rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší investiční akce „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná ORG 500263 a Úprava 
prostoru před pasáží ORG 500203“.

2. schvaluje 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. 2

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE
(v tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

3745 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500263
– Úprava prostoru kolem kašny
u restaurace Haná)

4 820,2 - 4 820,2 0,0

3745 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500203
– Úprava prostoru před pasáží)

2 786,2 - 2 486,2 300,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 83 432,5 * + 7 306,4 90 738,9

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

141/6/6/2015 Návrh na schválení investičního záměru vybudování parkovacího 
domu pro kola 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje investiční záměr vybudování parkovacího domu 
pro kola.

142/6/6/2015 Dopravní priority města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje celkové dopravní priority města Přerova:
- Dálnice D1 - stavby 0136, 0137
- Přeložka silnice I/55 - MÚK s ČD v Předmostí vč. rozšíření ul. Polní - křižovatka silnice 

II/436 (budoucí I/55 - ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou 
- Průpich (severojižní propojení města)
- Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: propojení 

II/434 (ul. Tovačovská) se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika)
- Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434) 
- Prodloužení podchodu ČD směrem k Přerovským strojírnám
- Železniční zastávky na trati 270 Česká Třebová - Přerov – Bohumín včetně cyklopodjezdu
- Rychlostní komunikace R/55 Přerov (Kokory) - Olomouc, křížení s napojením na dálnici D1
- Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, alt. vazba na obchvat Kozlovic) - spojka 

silnice II/150 a II/434 za Meoptou
- Silniční obchvat Kozlovic

2. schvaluje dopravní priority města Přerova pro strategii ITI (integrovaných teritoriálních 
investic), či krajské investice:

- Průpich (severojižní propojení města)
- Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: propojení 

II/434 ul. Tovačovská se silnicí I/55 ul. gen. Štefánika)
- Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434)
- Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, alt. vazba na obchvat Kozlovic) - spojka 

silnice II/150 a II/434 za Meoptou
- Silniční obchvat Kozlovic 
- Prodloužení podchodu ČD směrem k Přerovským strojírnám
- Přestupní terminály u železničních zastávek včetně cyklopodjezdu

143/6/7/2015 Ubytovací služby SP centrum s.r.o. - žádost o dotaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace subjektu SP centrum s.r.o., 
IČ: 49608584, se sídlem č.p. 711, PSČ 783 44 Loučany, na vybudování klidové zóny na pozemku p.č. 
3383/89 v k.ú. Přerov (ul. Dluhonská).

144/6/7/2015 Mimořádná účelová dotace - Domov Na zámečku Rokytnice, 
příspěvková organizace

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 a subjektem Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková 
organizace, IČ: 61985911, se sídlem Rokytnice, č.p. 1, PSČ 751 04 Rokytnice, na provoz 
pobytové sociální služby poskytované uživatelům dle důvodové zprávy, v domově pro osoby 
se zdravotním postižením.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2015

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.
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145/6/8/2015 Podnět k přejmenování názvů ulic 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schválit změnu názvu ulic Pavla 
Nováka a Kotasova na ulici se společným názvem Pavla Nováka.

146/6/8/2015 Žádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. nepřijalo usnesení schválit částečné prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků 
příjemci dotace J.S., ve výši 1 872 000,- Kč.

2. nepřijalo usnesení schválit prominutí povinnosti zaplatit související penále příjemci dotace 
J.S., v plné výši. 

147/6/8/2015 Návrh na zvýšení měsíčních odměn a dne, od kterého bude 
poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. stanovuje ve smyslu § 72 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,           
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) měsíční odměny neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 přílohy č. 1 důvodové zprávy podle 
jednotlivých funkcí, a v případě souběhu výkonu funkcí ve výši souhrnu odměny člena 
zastupitelstva uvedené v posledním řádku tabulky v příloze č. 1 důvodové zprávy a odměny    
za výkon další vykonávané funkce; vykonává-li člen zastupitelstva více funkcí, pak se           
do souhrnu odměn zahrnuje jen jedna odměna za příslušné funkce, a to nejvyšší z nich,

2. stanovuje ve smyslu § 77 odst. 2 zákona o obcích poskytování měsíční odměny neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Přerova ode dne, uvedeného ve sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové 
zprávy u jednotlivých funkcí.

148/6/8/2015 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Jednací řád Zastupitelstva města Přerova ve znění 
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

149/6/8/2015 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova 
ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
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150/6/9/2015 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami, vznesenými na 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

V Přerově dne 11. května 2015

      Mgr. Vladimír Puchalský                                                                            Mgr. Helena Netopilová
primátor Statutárního města Přerova                                                              členka Rady města Přerova


