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USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. června 2015

151/7/1/2015 Zahájení, schválení upraveného programu 7. zasedání, volba 
ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. června 
2015,

2. schvaluje Ing. Vladimíra Holana a Ing. Alici Kutálkovou za ověřovatele zápisu 7. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

152/7/1/2015 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu, 
regulaci hlučných činností a omezení provozní doby hostinských 
provozoven

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. …/2015 
o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a omezení provozní doby hostinských provozoven 
ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

153/7/2/2015 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova v období od 19. 1. do 27. 5.2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole plnění usnesení Rady města Přerova                    
č. 123/6/6/2014 Odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 
22 ICm 2070/2013-98 ze dne 6. 10. 2014, ve věci žalobce statutárního města Přerova proti 
žalovanému Mgr. Marku Vlkovi, insolvenčnímu správci dlužníka spol. OPERA Bohemia, 
s.r.o., o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka ze dne 18. 12. 2014 a 
předcházejícího postupu od rozhodnutí o prodeji nemovitostí ve Škodově ulici společnosti
OPERA Bohemia s.r.o.

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole plnění usnesení Rady města Přerova                    
č. 135/7/5/2015 Prodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby s názvem „Rekonstrukce 
chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. Želatovská a ul. 
Tylova“ a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1031/2014

3. bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení Zastupitelstva města Přerova                 
č. 7/1/7/2014 Určení náměstka primátora k zastupování primátora a svěření úkolů náměstkům 
primátora podle §104 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. a kontrolu usnesení Rady města Přerova č. 
202/9/10/2015 Změna usnesení č. 7/1/7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 
Přerova konaného dne 10.11.2014

4. bere na vědomí zápis o provedené kontrole dodržování postupu při vyřizování stížností 
přijatých Kanceláří primátora Magistrátu města Přerova v roce 2014 – vzorek 10 stížností

5. se neusneslo uložit Radě města Přerova ke kontrolovanému  bodu 2. zajistit právní rozbor       
k usnesení Rady města Přerova č. 135/7/5/2015  s ohledem na možnou odpovědnost členů 
Rady, kteří rozhodli o neodůvodněném prodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby s 
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názvem „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská,                
ul. Želatovská a ul. Tylova“ schválením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1031/2014.

6. ukládá Kontrolnímu výboru  dopracovat zprávu o prodloužení lhůty pro dokončení realizace 
stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. 
Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova“ schválením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/1031/2014 a dopracovat zprávu o prodeji nemovitostí na Škodově ulici společnosti 
Opera Bohemia s.r.o.

154/7/2/2015 Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným 
plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech 
jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% 
vlastnictví města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města ve spolupráci s Hospodářským 
výborem a Finančním a rozpočtovým výborem vypracování analýzy poskytnutých plateb za přijaté 
faktury se zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho 
příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města a předložení svých 
doporučení nejpozději na 10. zasedání zastupitelstva.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 11.10.2015

155/7/2/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 6. 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 6. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

156/7/3/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku 
p.č. 4929/2, ost. plocha, o výměře 15 m2,  v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 
Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - převod pozemku p.č. 4929/2, ost. plocha, o 
výměře 15 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova.

157/7/3/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/39 včetně 
jeho součásti – domu č.p. 527, v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova převodu nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/39, zast. plocha a nádvoří o výměře 
2.377 m2  včetně jeho součásti – domu č.p. 527, občanská vybavenost, v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/39, zast. plocha a nádvoří o výměře 2.377 m2

včetně jeho součásti – domu č.p. 527, občanská vybavenost, v k.ú. Přerov.

158/7/3/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemků p.č. 
3401/1 a p.č. 3412/1, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví 
společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 
1048/19, Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu částí 
pozemků p.č. 3401/1, o výměře cca 235 m2 a p.č. 3412/1, o výměře cca 873 m2, oba v k.ú. 
Přerov, obec Přerov z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, se sídlem 
Cholinská 1048/19, Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod částí pozemků p.č. 3401/1,        
o výměře cca 235 m2 a p.č. 3412/1, o výměře cca 873 m2, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov         
z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 1048/19, 
Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov za částku 2.437.600,--Kč nebo vyšší.

3. schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod částí pozemků p.č. 3401/1,           
o výměře cca 235 m2 a p.č. 3412/1, o výměře cca 873 m2, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov          
z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 1048/19, 
Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov za částku 985,-Kč/m2 , t.j. celkem 1.091.380,-
Kč.

159/7/3/2015 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 5738/1, ostatní plocha, v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod   a neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do  majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5738/1,  ostatní plocha, ostatní komunikace,  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. pověřuje náměstka primátora  Pavla Košutka k jednání a uzavření  právního jednání  dle  
bodu 1 návrhu usnesení v  oblasti samostatné působnosti a jeho uzavření a podpisu a podpisu 
návrhu  na vklad práva do katastru nemovitostí na základě právního jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2015

160/7/3/2015 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č. 287 vše v k.ú. Čekyně

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje bezúplatný převod   a  neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do  majetku
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 15, ostatní komunikace, ostatní plocha,   p.č. 16, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 20, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 75, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.č. 287, ostatní plocha, ostatní komunikace vše  k.ú. Přerov, z 
vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 
Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

2. pověřuje náměstka primátora  Pavla Košutka k jednání a uzavření  právního úkonu  dle  bodu 
1 návrhu usnesení v  oblasti samostatné působnosti a jeho uzavření a podpisu a podpisu návrhu  
na vklad práva do katastru nemovitostí na základě právního jednání.

161/7/3/2015 Úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál 
„hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu 
„hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod souboru nemovitých věcí 
tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu 
„hotel Strojař“, a to:

a) pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2323 m2 a p.č. 3820 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2819 m2, včetně všech součástí a příslušenství mj. stavby 
občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 3820, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro 
Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6, 

b) movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně Miroslava 
Chytilová dne 22.10.2013, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Armádní 
Servisní, příspěvkovou organizaci, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1, Hradčany, Praha 6, 

do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 40.000.000,- Kč.

162/7/3/2015 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města částí pozemku 
p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 5074/3, p.č. 5082 za část pozemku p.č. 2627/1 
vše v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje směnu  části  pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha díl "g",  o výměře 119  m2,  části 
pozemku p.č. 2626, ostatní plocha, díl "m", o výměře 8 m2, části pozemku p.č. 5082, ostatní 
plocha díl "w", o výměře 15 m2 , části pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha,  díl " h," o výměře 
26 m2,  části pozemku  p.č. 5074/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,  díl "u", o výměře  24 
m2 vše  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerov, za část pozemku p.č. 2627/1, 
ostatní plocha , dle geometrického plánu  č. 5761-93/2013, označenou jako díl  "s", o výměře 
20 m2, dále díl "p", o výměře 37 m2, a díl "o" o výměře 3 m2  vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 
Římskokatolické farnosti Přerov, IČ. 45180199, se sídlem Kratochvílova 116/6, Přerov I-
Město, bez doplatku rozdílu cen. Statutární město Přerov uhradí náklady spojené s převodem ( 
tj. návrh na vklad vlastnického práva, znalecký  posudek, geometrický plán). Dále viz příloha.

2. pověřuje náměstka primátora  Pavla Košutka k jednání a uzavření  právního jednání  dle  
bodu 1 návrhu usnesení v  oblasti samostatné působnosti a jeho uzavření a podpisu a podpisu 
návrhu  na vklad práva do katastru nemovitostí na základě právního jednání.
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2015

163/7/3/2015 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – movité věci do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí dle přílohy z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se 
sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ve znění dle 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.

164/7/3/2015 Provedení překládky veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního 
města Přerov, IČ: 00301825, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Bratrská 709/34, vyvolaného investiční akcí "II/436 Přerov - úprava 
křižovatky silnic, Dluhonská", která bude realizována Olomouckým 
krajem, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o provedení překládky 
veřejného osvětlení, ve znění dle přílohy č. 1, mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, se 
sídlem Bratrská 709/34, Přerov jako vlastníkem nemovité věci a Olomouckým krajem, IČ: 60609460, 
se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc jako investorem stavby.

165/7/3/2015 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a A. P., nájemkyní 
bytové jednotky č. 9 v objektu k bydlení č.p. 1946, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 930 v k.ú. Přerov jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet 
pohledávky statutárního města Přerova za A. P. na nájemném z bytu, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu, vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu, na 
neuhrazených přefakturacích a úroku z prodlení k datu 08. 06. 2015 v celkové částce 25 
364,00 Kč -  dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 21 536,00 
Kč, dluh na neuhrazených přefakturacích činí 2 059,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k 
datu 08. 06. 2015 činí 1 769,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou 
splatnosti 26 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.

166/7/3/2015 Poskytnutí mimořádné účelové dotace pro Společenství vlastníků 
jednotek domu č.p. 1963, nám. Svobody 4,5 v Přerově
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace 
subjektu Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1963, nám. Svobody 4, 5, v Přerově, IČ: 
29449251, se sídlem Přerov I – Město, nám. Svobody 1963/5, PSČ 75002, ve výši podílu nákladů 
vztahujících se na 1 ks dveří, maximálně však ve výši 96.978,- Kč (slovy: 
devadesátšesttisícdevětsetsedmdesátosmkorunčeských). Jedná se o dodávku dveří Winstar 78 z  
dřevěných euro hranolů, s kováním Maco MULTI-MATIC a sklem od společnosti AGC FLAT 
GLASS a prací souvisejících, pro dům č.p. 1963, nám. Svobody 4,5, příslušném k části obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov.

167/7/4/2015 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o zápůjčce č. 5/2014            
z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce z Fondu oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu č. 5/2014 ze dne 14.5.2014 uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako zapůjčitelem a manželi S. a J. O., jako vydlužiteli, jehož předmětem bude 

a) změna znění čl. III odst. 1, věty první tak, že její stávající text:

     „Vydlužitelé se zavazuj platit poskytnutou zápůjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. 
dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000068 a to tak, aby částku 50 000,00 Kč s úrokem 4 %  p.a. uhradili 
nejpozději do 15.5.2020, přičemž za úhradu splátky se považuje den připsání finančních prostředků na 
bankovní účet zapůjčitele.“

       se nahrazuje textem:

      „Vydlužitelé se zavazují platit skutečně čerpanou zápůjčku v pravidelných splátkách splatných 
vždy k 15. dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-
7557750257/0100,  variabilní symbol 1145000068 a to tak, aby částku 19 690,00 Kč s  úrokem 4 %  
p.a. uhradili nejpozději do 15.5.2017, přičemž za úhradu splátky se považuje den připsání finančních 
prostředků na bankovní účet zapůjčitele .“

b) nahrazení splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy o zápůjčce splátkovým 
kalendářem, který koresponduje s písm. a) tohoto bodu návrhu na usnesení 
a je součástí Dodatku č. 1.

V ostatním se text smlouvy o zápůjčce nemění.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2015

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k právnímu jednání o uzavření Dodatku 
č. 1 ke smlouvě o zápůjčce č. 5/2014 včetně jeho podpisu.

168/7/4/2015 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o., Teplo Přerov a. s. a 
Přerovská rozvojová s. r. o., za rok 2014.

169/7/4/2015 Rozpočtové opatření č. 7 a 8
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle 
důvodové zprávy.

170/7/4/2015 Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 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.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech

331 928,0 + 15,0 331 943,0

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

rozpočet po 
úpravě

3599 110 Ostatní činnosti ve 
zdravotnictví

0,0 + 15,0 15,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

24 150,3 * + 15,0 24 165,3

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

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

171/7/4/2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce č. MMPr-SML/0686/2014

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce 
číslo MMPr-SML/0686/2014 uzavřené dne 26. 6. 2014 ve znění Dodatku č. 1 schváleného na 2. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 29.12.2014 usnesením č. 35/2/5/2014, 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 2 se mění článek I odst. 1 smlouvy o zápůjčcee ve znění Dodatku č. 1 schváleného na 
2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 29.12.2014 usnesením č. 35/2/5/2014 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 30. 6. 2015."   
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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 31. 12. 2015."   

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

172/7/5/2015 Smíšená stezka pro chodce a cyklisty v rámci stavby silnice I/55 MÚK 
s ČD Přerov - Předmostí - spolufinancování

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr spolufinancování stavby silnice I/55 
MÚK s ČD Přerov - Předmostí, připravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Olomouc, jedná 
se o stavební objekt SO 121 Stezky v předpokládané výši 5 930 000,- Kč bez DPH, s předpokládanou 
realizací stavby 09/2017 - 10/2019.

173/7/6/2015 Centralizace nákupů – schválení záměru systémového řešení nákupů 
města a zřízených organizací a schválení smluv o společném postupu 
při zadání veřejných zakázek na dodávky kancelářských a 
hygienických potřeb pro rok 2015-2016

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr centralizace nákupů statutárního města Přerova a jím zřízených a ovládaných 
organizací

2. ukládá Hospodářskému výboru, Radě města a Finančnímu a rozpočtovému výboru zahájit 
přípravu systémového řešení centralizace nákupů

3. schvaluje uzavření smluv o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání veřejné 
zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za účelem 
společného postupu při zadávání veřejných zakázek na dodávky kancelářských a hygienických 
potřeb pro rok 2015-2016, a to za podmínek specifikovaných dále v těchto smlouvách dle 
přílohy č. 1 a 2 („Smlouvy o vzniku společnosti“)

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právních jednání 
souvisejících s uzavřením Smluv o vzniku společnosti, k jejich uzavření a jejich podpisu

174/7/7/2015 Výsledek inspekčního šetření Českou školní inspekcí a kontrol            
na Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov –
Předmostí, Hranická 14

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí výsledek inspekční činnosti a kontroly 
provedené Olomouckým inspektorátem České školní inspekce ve dnech 12., 13. a 17. - 19. února 2015 
a výsledky kontrol zřizovatele v Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov –
Předmostí, Hranická 14. 
Inspekční zpráva a výsledky kontrol zřizovatele jsou přílohou důvodové zprávy.
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175/7/8/2015 Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace - žádost    
o dotaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 33 000,- 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 2015.

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.

176/7/9/2015 Předkládání materiálů pro jednání Zastupitelstva města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova předkládat 
materiály pro jednání Zastupitelstva města Přerova vždy až po projednání v garančním výboru. 
Materiál předloží předseda výboru či výborem pověřený člen. Rada k předkládanému materiálu 
zaujme písemné stanovisko.

177/7/9/2015 Předkládání záměrů a projektů pro jednání Zastupitelstva města 
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova předkládat          
na jednání zastupitelstva jednoznačná stanoviska, která rozliší materiály záměrové a  realizační.

178/7/9/2015 Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje částečné prominutí povinnosti zaplatit penále   
za porušení rozpočtové kázně příjemcům dotace M.K. a Ing. Mgr. R.B., ve výši 69 387,- Kč.

179/7/9/2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zvýšení celkové částky na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty v roce 2015 z 200 000,- Kč na 206 100,- Kč a současně schvaluje následující 
úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet po 
úpravě

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 109,1 - 6,1 103,0

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 
(dotace)

200,0 + 6,1 206,1
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

24 144,2 * + 6,1 24 150,3

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené 
aktivity v uvedené výši:

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 751 52 Přerov, Havlíčkova 2,             
IČ: 60609460, na aktivitu Ekovýuka 6 - Voda, ve výši 9 000,- Kč,

Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Želatovská 8, 750 02 Přerov, Přerov I-Město,         
IČ: 49558862, na aktivitu Živý plot je lepší než betonová zeď, ve výši 9 000,- Kč,

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-Město, Máchova 14,         
IČ: 62350161, na aktivitu Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26–U zajíčků, 2. etapa, ve výši 25 
800,- Kč,

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, Žižkova 12,                  
IČ: 47184469, na aktivitu Environmentální zájmové vzdělávání ve školním roce 2015/2016, ve výši 22 
350,- Kč,

Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-Město, Trávník 27,              
IČ: 45180091, na aktivitu Tajemství ukrytá pod stébly trávy ve výši 26 500,- Kč,

Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO, se sídlem Bezručova 913/10, 
Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 14617218, na aktivitu Příprava nového výukového programu pro 
školy - Budkování a krmítkování, ve výši 15 300,- Kč,

ORKAPROJECTS z.s., se sídlem Svrčov 1, 751 25 Lazníky, IČ: 01390651, na aktivitu Výroba a 
instalace ptačích budek, krmítka a naučné cedule do veřejných prostor města Přerova, ve výši 21 
150,- Kč,

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 11 
Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Táhni, ...ale vrať se!, ve výši 19 000,- Kč,

Základní škola Přerov, Svisle 13, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Svisle 13, PSČ 750 02, IČ: 
47858052, na aktivitu Vybudování odborné přírodopisné učebny, ve výši 29 000,- Kč,

Mateřská škola Přerov, Komenského 25, sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 25, PSČ 750 
02, IČ: 62350153 na aktivitu Zlaté dětské ručičky, ve výši 29 000,- Kč;

3. neschvaluje poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se 
sídlem 750 11 Přerov 2, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu Školní soutěž a výukové programy  s 
tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši  36 000,- Kč,
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Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Za mlýnem 1, PSČ 750 02, 
IČ: 47858311, na aktivitu Mezinárodní Den Země, ve výši 12 800,- Kč,

o.s. KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 
66743192, na aktivitu Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže na všech stupních a 
typech škol na území města, ve výši 27 000,- Kč,

Mateřské centrum Sluníčko, se sídlem 750 02 Přerov, Sokolská 26, IČ: 66743516, na aktivitu 
Environmentální program Mateřského centra Sluníčko v Přerově, ve výši 45 000,- Kč.

180/7/9/2015 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2014

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Přerov 
za rok 2014.

181/7/10/2015 Prohlášení k 70. výročí tragédie na Švédských šancích

Zastupitelstvo města Přerova po projednání přijalo následující prohlášení k 70. výročí tragédie na 
Švédských šancích:

V noci z 18. na 19. června 1945 došlo na Švédských šancích na katastru Horní Moštěnice k masakru 
velkého počtu karpatských Němců všech věkových kategorií, kteří se před tím zdržovali na 
přerovském přednádraží v očekávání svého návratu na střední Slovensko. O tomto hrůzném činu se do 
roku 1989 nemluvilo. Jeho objektivní interpretace přispívá k česko-německému porozumění a soužití. 
Staré křivdy nelze napravit, ale je povinností nás všech si připomínat, co se na Švédských šancích po 
skončení 2. světové války stalo a jednat tak, aby se podobné hrůzy neopakovaly.

182/7/10/2015 Podnět zastupitele p. Břetislava Passingera

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 
projednat a připravit ve spolupráci s odborníky magistrátu přes dopravu a inspektorátem dopravy 
Policie ČR návrh na zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově na ulicích: Denisova, tř. 17. listopadu, 
Pod Valy, Ztracená, Štefánikova, Novosady, Kojetínská a Husova.

183/7/10/2015 Podnět Výboru pro školství a sport - značení sportovišť

Zastupitelstvo města Přerova po projednání doporučuje Radě města Přerova provést analýzu a 
následné doplnění orientačního dopravního značení významných místních cílů (sportoviště: sportovní 
hala Spartak, zimní stadion, Přerovská rokle, krytý bazén apod.).

184/7/10/2015 Podnět Výboru pro školství a sport - stav dětských hřišť na území 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání doporučuje Radě města Přerova provést kontrolu 
technického stavu dětských hřišť na území města Přerova.
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185/7/10/2015 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami, vznesenými na 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

V Přerově dne 8. 6. 2015

      Mgr. Vladimír Puchalský                          Ing. Vladimír Holan
primátor Statutárního města Přerova                       člen Rady města Přerova


