USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 7. září 2015

223/9/1/2015

Zahájení, schválení programu 9. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje upravený program 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 7. září
2015,

2.

schvaluje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila a Mgr. Bohuslava Přidala za ověřovatele
zápisu 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

224/9/2/2015

Projednání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které nejsou
předmětem dalších bodů programu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a
připomínkami, vznesenými na 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

225/9/3/2015

Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí zápis z dopracování kontroly o prodeji nemovitostí na Škodově ulici
společnosti Opera Bohemia s.r.o.

2.

bere na vědomí zápis z kontroly návrhu usnesení ZM č. 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

3.

bere na vědomí zápis z kontroly usnesení RM č. 457/17/7/2015 Dohoda o narovnání mezi
statutárním městem Přerov a společností PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem
Přerov, Přerov I – Město, Skopalova 2861/7, PSČ 750 02

226/9/3/2015

Návrh Výboru pro místní části

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr zpracování studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující
všechny místní části s Přerovem, s vazbou na regionální cyklotrasy. Jmenovitě: páteřní trasa
od severu na jih Přerov XIII – Penčice, Přerov XII – Žeravice, Přerov VII – Čekyně, Přerov II
- Předmostí s případným napojením na Lhotku, Kokory, Tršice a Doloplazy. Dále napojení
místních částí Přerov XI – Vinary, Přerov X – Popovice a Přerov IX – Lýsky s případným
napojením na Prosenice. Napojení místní části Přerov V – Dluhonice s výhledem na napojení
na Troubky, Přerov VI– Újezdec a Přerov III – Lověšice s možným napojením na Horní
Moštěnici. Grafický návrh v příloze.

2.

pověřuje Radu města Přerova realizovat bod 1) tohoto usnesení.
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227/9/3/2015

Změna v personálním obsazení Finančního a rozpočtového výboru

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členem Finančního a rozpočtového
výboru Ing. Bohumíra Střelce, a to s účinností od 1. 10. 2015.

228/9/3/2015

Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních
za I. pololetí roku 2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních
rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních
za I. pololetí 2015.

229/9/3/2015

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace
o činnosti Rady města Přerova od 8. 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 8. zasedání Zastupitelstva města
Přerova.

230/9/4/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu části
pozemku p.č 3091/1, ost. plocha, o výměře cca 20 m2, v k.ú. Přerov.

2.

schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č 3091/1, ost.
plocha, o výměře cca 20 m2, v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení na prodej
nemovité věci za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude
zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku
Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci
o výběrové řízení uhradí poplatek ve výši 2 420,- Kč (včetně DPH).

231/9/4/2015

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6714/5, p.č.
6714/22, p.č. 6715/2, p.č. 6716/1, p.č. 6715/2....... vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný
převod pozemků p.č. 6714/5, ost. plocha, o výměře 744 m2, p.č. 6714/22, ost. plocha, o výměře 57
m2, p.č. 6715/2, ost. plocha, o výměře 161 m2, p.č. 6716/1, ost. plocha o výměře 185 m2, p.č. 6716/2,
ost. plocha o výměře 1507 m2, id. 7/8 p.č. 6724/4, ost. plocha, o výměře 3337 m2, id. 7/8 p.č. 6724/5,
zast. plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, id. 7/8 p.č. 6724/7, ost. plocha o výměře 611 m2 , p.č. 4235,
trvalý travní porost, o výměře 319 m2, p.č. 4293/1, ost. plocha, o výměře 70066 m2, p.č. 4293/4, zast.
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plocha a nádvoří o výměře 188 m2, p.č. 4293/41, ost. plocha , o výměře 5160 m2, p.č. 4520, ost.
plocha, o výměře 1408 m2, p.č. 6715/2, ost. plocha, o výměře 161 m2, 6716/1, ost. plocha, o výměře
185 m2, p.č. 6716/2, ost. plocha, o výměře 1507 m2, p.č 6721, ost. plocha o výměře 208 m2, p.č.
6724/1, ost. plocha o výměře 41981 m2, p.č. 6724/6, ost. plocha, o výměře 391 m2, p.č. 6725, ost.
plocha o výměře 1385 m2, p.č 6726, ost. plocha o výměře 851 m2, p.č. 6785/2, ost. plocha o výměře
602 m2, vše v k.ú. Přerov.

232/9/4/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 675/2 v k.ú.
Újezdec u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku
p.č. 675/2, ost. plocha, o výměře 42 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního
města Přerova,

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 675/2, ost.
plocha, o výměře 42 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova.

233/9/4/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5840/3 v k.ú.
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku
p.č. 5840/3, orná půda, o výměře 929 m2, v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města
Přerova.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 5840/3, orná
půda, o výměře 929 m2 , v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova.

234/9/4/2015

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4889/26 v
k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu části
pozemku p.č. 4889/26, ost. plocha, o výměře cca 10 m2, v k.ú. Přerov.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 4889/26,
ost. plocha, o výměře cca 10 m2, v k.ú. Přerov.

235/9/4/2015

Záměr statutárního města Přerov - úplatný a bezúplatný převod
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku
p.č. 154/2, p.č. 156/2, p.č. 99/1 p.č. 152/2 p.č. 150/2 , p.č. 298 v k.ú.
Újezdec u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1.

si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerov - neschválit úplatný a
bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.
154/2,zahrada o výměře 36 m2, p.č. 156/2, zahrada, o výměře 21 m2, p.č. 99/1, ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 501 m2, p.č. 152/2, zahrada , o výměře 41 m2, p.č. 150/2,
zahrada, o výměře 26 m2, p.č. 298, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 101 m2 v k.ú.
Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod a schvaluje záměr
statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního
města Přerova – pozemku p.č. 154/2, zahrada o výměře 36 m2, p.č. 156/2, zahrada, o výměře
21 m2, p.č. 99/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 501 m2, p.č. 152/2, zahrada , o výměře
41 m2, p.č. 150/2, zahrada, o výměře 26 m2, p.č. 298, ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 101 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

236/9/4/2015

Záměr statutárního města Přerov - úplatný a bezúplatný převod
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – id. ½
pozemku p.č. 681/9 a p.č. 682/1 v k.ú Kozlovice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerov - neschválit úplatný a
bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – id. ½ pozemku
pč. 681/9, lesní pozemek o výměře 23 m2 a id. ½ pozemku p.č. 682/1, trvalý travní porost
o výměře 434 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111

2.

neschvaluje úplatný převod a bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního
města Přerova – id. ½ pozemku pč. 681/9, lesní pozemek o výměře 23 m2 a id. ½ pozemku
p.č. 682/1, trvalý travní porost o výměře 434 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví
ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2,
Nové Město, IČ 69797111.

237/9/4/2015

Záměr statutárního města Přerova - vzdání se předkupního práva k
pozemku p.č. 5215/35 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. 5215/35, orná půda, o
výměře 8696 m2 v k.ú. Přerov.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova pozemku p.č. 5215/35, orná půda, o výměře 8696 m2 v k.ú. Přerov.

3.

rozhodlo že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5215/35,
orná půda, o výměře 8696 m2 v k.ú. Přerov.
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238/9/4/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 510/10 v k.ú.
Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č.
510/10, orná půda, o výměře 845 m2 v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města Přerova.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 510/10, orná
půda, o výměře 845 m2 v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města Přerova.

3.

rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 510/10,
orná půda, o výměře 845 m2 v k.ú. Předmostí
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.10.2015

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.

239/9/4/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6644/3 v k.ú.
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova části pozemku p.č. 6644/3, zahrada, o
výměře 171,73 m2 v k.ú. Přerov vyznačené na situaci v příloze č. 1 do majetku statutárního
města Přerova.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 6644/3,
zahrada, o výměře 171,73 m2 v k.ú. Přerov vyznačené na situaci v příloze č. 1 do majetku
statutárního města Přerova.

3.

rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6644/3,
zahrada, o výměře 1000 m2 v k.ú. Přerov.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.10.2015

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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240/9/4/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5392 v k.ú.
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité
věci do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5392, zahrada, o výměře
566,74 m2 v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č. 1, do majetku statutárního města
Přerova.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku
statutárního města Přerova části pozemku p.č. 5392, zahrada, o výměře 566,74 m2 v k.ú.
Přerov, vyznačené na situaci v příloze č. 1, do majetku statutárního města Přerova.

3.

rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5392,
zahrada, o výměře 3204 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.10.2015

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.

241/9/4/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 549/20 a p.č.
551/3 oba v k.ú. Lověšice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 549/20, orná půda,
o výměře 453 m2, p.č. 551/3, orná půda, o výměře 82 m2, oba v k.ú. Lověšice u Přerova

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 549/20, orná půda, o výměře 453 m a p.č. 551/3,
orná půda, o výměře 82 m2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova.

3.

rozhoduje nevyužít předkupního práva k pozemkům p.č. 549/20, orná půda, o výměře
453 m2 a p.č. 551/3, orná půda, o výměře 82 m2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.10.2015

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.

6

242/9/4/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5176/31,
částí pozemku p.č. 5466/72, pozemku p.č. 5466/230, pozemku p.č.
5466/321 a části pozemku p.č. 5990/43 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu části
pozemku p.č. 5176/31, orná půda, o výměře 1258,72 m2 vyznačené na situaci v příloze č. 2,
částí pozemku p.č. 5466/72, orná půda, o výměře 1294,29 m2 a 10.470,25 m2 vyznačených na
situaci v příloze č. 4, pozemku p.č. 5466/230, orná půda o výměře 3.024 m2, pozemku p.č.
5466/231, orná půda o výměře 1.938 m2 a části pozemku p.č. 5990/43, orná půda o výměře
1266,13 m2 vyznačené na situaci v příloze č. 8 všechny v k.ú. Přerov.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5176/31, orná půda, o výměře 1258,72 m2
vyznačené na situaci v příloze č. 2, částí pozemku p.č. 5466/72, orná půda, o výměře 1294,29
m2 a 10.470,25 m2 vyznačených na situaci v příloze č. 4, pozemku p.č. 5466/230, orná půda o
výměře 3.024 m2, pozemku p.č. 5466/231, orná půda o výměře 1.938 m2 a části pozemku p.č.
5990/43, orná půda o výměře 1266,13 m2 vyznačené na situaci v příloze č. 8 všechny v k.ú.
Přerov.

3.

rozhoduje , že nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5176/31, orná půda, o výměře
8993 m2, pozemku p.č. 5466/72, orná půda, o výměře 19122 m2, pozemku p.č. 5466/230, orná
půda o výměře 3.024 m2, pozemku p.č. 5466/231, orná půda o výměře 1.938 m2 a pozemku
p.č. 5990/43, orná půda o výměře 19674 m2 všechny v k.ú. Přerov.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.10.2015

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.

243/9/4/2015

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
– pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822,
příslušné pro část obce Přerov I – Město, která je součástí pozemků
p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu pozemků p.č. 4293/44
a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov I – Město (Velká Dlážka 48),
která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení
na prodej s vyhlašovací cenou 5.566.000,- Kč za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové
řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku
Přerovský deník, Přerovských listech a na internetových stránkách statutárního města Přerova.
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (včetně DPH).
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244/9/4/2015

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
– vyjmutí bytových jednotek ve 3 objektech k bydlení ze záměru
prodeje do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního
předpisu č. 25/2007 v platném znění

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:
1.

vyjmutí 25 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2509, č.p. 2510, č.p. 2511, č.p. 2512,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov
(Jižní čtvrť I/21, 22, 23, 24) ze záměru prodeje ve smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města
Přerova č. 25/2007 v platném znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek
dosahuje výše 15 %.

2.

vyjmutí 18 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2515, č.p. 2516, č.p. 2517, příslušném
pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 5745/24 v k.ú. Přerov (Jižní
čtvrť III/1, 2, 3) ze záměru prodeje ve smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č.
25/2007 v platném znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek dosahuje výše
50 %.

3.

vyjmutí 3 bytů v objektu k bydlení č.p. 1267, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který
je součástí pozemku p.č. 5307/28 v k.ú. Přerov (Alšova 9) ze záměru prodeje ve smyslu
vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, kdy ze strany
nájemců není zájem o odkoupení bytových jednotek (zájem 0 %).

245/9/4/2015

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
- 4 bytových jednotek v objektech k bydlení do vlastnictví stávajících
nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění návrh na zrušení vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 a
vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o neschválení záměru úplatného převodu čtyř bytových
jednotek dle bodu 2.

2.

neschvaluje záměr úplatného převodu:

A.

bytové jednotky bytové jednotky č. 2630/12 v objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov
(Optiky 1, 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k
bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na
pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov ve výši 8115/177291,

B.

bytové jednotky č. 52/21, vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., bytový zákon, v objektu k
bydlení č.p. 51, č.p. 52, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na
pozemku p.č. st. 718 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 22, 24), včetně příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 51, č.p. 52, příslušném
pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 718 v k.ú. Předmostí a
pozemku p.č. st. 718 v k.ú. Předmostí ve výši 6840/282002,

C.

bytové jednotky č. 1956/3 v objektu k bydlení č.p. 1956, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 1), včetně
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příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1956,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov
a pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov ve výši 6225/133875,
D.

bytové jednotky č. 26/10 v objektu k bydlení č.p. 26, příslušném pro část obce Přerov II –
Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí (Dr. Milady Horákové 13),
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 26,
příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 709 v k.ú.
Předmostí a pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí ve výši 3182/138442,

do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění.
3.

ruší

A.

vnitřní směrnici Magistrátu města Přerova č. 1/98 – „Zásady realizace prodeje bytů a
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.“ v platném znění a to ke dni 8.9.2015,

B.

vnitřní předpis Magistrátu města Přerova č. 25/2007 – „Zásady realizace prodeje bytů a
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ v platném znění a
to ke dni 8.9.2015.

246/9/4/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 710 v k.ú.
Kozlovice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité
věci do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 710, orná půda, o výměře
573,69 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova vyznačené na situaci v příloze č. 1.

2.

neschvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části
pozemku p.č. 710, orná půda, o výměře 573,69 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova vyznačené na
situaci v příloze č. 1.

3.

rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 710, orná
půda, o výměře 15145 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.10.2015

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.

247/9/4/2015

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova převod části pozemku p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5290/103, ostatní plocha, v k.ú. Přerov, dle
geometrického plánu č. 3705-118/2007 označené jako díl „a“ o výměře 0,44 m2 oddělený
z pozemku p.č. 5290/1, v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví paní
9

J.H. za kupní cenu 352,- Kč, t.j. 800,- Kč/m2, navýšenou o příslušnou sazbu DPH a uzavření
kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.
Součástí ujednání kupní smlouvy bude současně převod části pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov,
označené v geometrickém plánu č. 3705-118/2007 jako díl "b", z vlastnictví vlastníka pozemku p.č.
5297/1 v k.ú. Přerov do vlastnictví paní J.H. a závazek paní J.H. o úhradě za bezesmluvní užívání části
pozemku p.č. 5290/103 o výměře 0,44 m2 v k.ú. Přerov ve výši 25,- Kč/m2/rok, a to za období od
15.10.2014 do data právních účinků vkladu práva, dle kupní smlouvy uzavřené dle tohoto bodu návrhu
usnesení, do katastru nemovitostí.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.10.2015
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.

248/9/4/2015

Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov pozemku p.č. 540, p.č. 2433/1, p.č. 5027/15, p.č. 5027/16, p.č. 5027/17,
p.č. 5027/18, p.č. 5027/19, p.č. 5027/20, p.č. 5063/10, p.č. 5063/11 vše v
k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný a neschvaluje úplatný převod
nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 540, ostatní plocha,
manipulační plocha, o výměře 276 m2, p.č. 2433/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře
4595 m2, p.č. 5027/15, ostatní plocha, silnice, o výměře 61 m2, p.č. 5027/16, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 46 m2, p.č. 5027/17, ostatní plocha, silnice, o výměře 13 m2, p.č. 5027/18,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m2, p.č. 5027/19, ostatní plocha, silnice, o výměře
13 m2, p.č. 5027/20, ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 75 m2, p.č. 5063/10, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 143 m2, p.č. 5063/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 121
m2 vše v k.ú. Přerov.

249/9/4/2015

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města
Přerova pozemku p.č. 91 v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 4967/1
v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný a neschvaluje úplatný převod
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 91, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 612 m2 v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 4967/1 v k.ú. Přerov, dle
geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4967/4, ostatní plocha, o výměře 87 m2, p.č.
4967/5, ostatní plocha, o výměře 25 m2, p.č. 4967/6, ostatní plocha, o výměře 17 m2, p.č. 4967/7,
ostatní plocha o výměře 47 m2, p.č. 4967/9, ostatní plocha, o výměře 8 m2 vše v k.ú. Přerov.

250/9/4/2015

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:
1.

revokuje usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 161/7/3/2015 ze 7. zasedání Zastupitelstva
města Přerova konaného dne 8.6.2015.
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2.

schvaluje záměr statutárního města Přerova - 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 1589/1, Hradčany, Praha 6,
do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 40.500.000,- Kč.
3.

schvaluje následující úpravu rozpočtu:
PAR

ORJ

6409
3639

219
530

VÝDAJE (v tis. Kč)

Ostatní činnosti j. n. (rezerva)
Akce nad 500 tis. Kč (org.
500335 Koupě hotelu
Strojař)
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

251/9/4/2015

rozpočet
101 386,1 *
0,0

rozpočtové
opatření
- 40 500,0
+ 40 500,0

rozpočet
po úpravě
60 886,1
40 500,0

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
- části pozemku p.č. 5307/15 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části
pozemku p.č. 5307/15, ost. plocha, o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov do majetku vlastníků
jednotek dle jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.p. 2618, č.p.
2619 a č.p. 2620, příslušného k části obce Přerov I-Město, a pozemku p.č. 5307/10 v k.ú.
Přerov za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku, a to následovně.

Č. jed.
2618/1
2618/2
2618/3
2618/5
2618/6
2618/7
2618/8
2618/9
2618/10
2618/11
2618/12
2618/13
2618/14

způsob využití
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

vlast. podíl
7770/246431
7819/246431
5900/246431
7791/246431
5871/246431
4001/246431
7755/246431
5816/246431
4010/246431
7727/246431
5790/246431
6776/246431
4623/246431
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2619/1
2619/2
2619/3
2619/4
2619/5
2619/6
2619/7
2619/8
2619/102
2620/1
2620/2
2620/3
2620/4
2620/5
2620/6
2620/7
2620/8
2620/9
2620/10
2620/11

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

7644/246431
7771/246431
7379/246431
9474/246431
7316/246431
9747/246431
7411/246431
9495/246431
3307/246431
7820/246431
7720/246431
7714/246431
4157/246431
5918/246431
7701/246431
3999/246431
4888/246431
7707/246431
3993/246431
5851/246431

Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě ve znění
přílohy č. 1.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.9.2015
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.

252/9/4/2015

Protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření Smlouvy o účasti na programu 129 260 mezi smluvními stranami Českou
republikou - Ministerstvem zemědělství ČR, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 17, Praha 1 jako
Správcem programu, Povodím Moravy, s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno
jako Žadatelem a Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/34,
Přerov jako Navrhovatelem, dle přílohy č. 1.

2.

schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným a
Povodím Moravy s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11, Brno jako dárcem. Předmětem
daru jsou liniová protipovodňová opatření včetně mobilních hrazení a spodní stavby, dále
zabudované prvky mobilního hrazení a vlastní mobilní hrazení.

Darování bude realizováno tak, že nejprve bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí darovací, dle
přílohy č. 2, mezi statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným a Povodím Moravy s.p.
jako budoucím dárcem, kdy se smluvní strany zavazují, že nejdříve po deseti letech ode dne kolaudace
stavby předloží budoucí dárce vládě návrh na schválení bezúplatného převodu předmětu daru do
vlastnictví budoucího obdarovaného.
Smluvní strany jsou povinny darovací smlouvu uzavřít do 120 dnů ode dne odeslání smlouvy
budoucímu obdarovanému.
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3.

schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dokumentace a postoupení práv na
investiční akci s názvem: "Protipovodňová opatření v Přerově na nábřeží Dr. Edvarda Beneše“
ve znění dle Přílohy č. 3 mezi statutárním městem Přerovem, IČ 00301825 jako převodcem,
státním podnikem Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 932/11, 602 00, IČ 70890013 jako
nabyvatelem a zpracovateli dokumentací: AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, Olomouc-Hodolany,
Jungmannova 153/12, 779 00, AQUATIS a.s. (do 28.7.2015 v OR jako Pöyry Environment
a.s.), IČ: 46347526, Brno-Veveří, Botanická 834/56, 602 00, ZAHRADA Olomouc s.r.o., IČ:
48395013, Olomouc, Železniční 469/4,772 11, RNDr. Pavel Vavrda, IČ: 18465137, OlomoucPovel, Schweitzerova 116/28, 779 00. Předmětem bezúplatného převodu jsou dokumentace
pro stavební povolení (DSP) + dokumentace provedení stavby (DPS), dokumentace pro
ohlášení stavby, dokumentace pro územní řízení (DÚŘ), projekt náhradní výsadby a zpráva o
inženýrsko – geologickém průzkumu, v celkové pořizovací hodnotě 775 512,9 Kč vč. DPH.
Předmětem postoupení práv a povinností spojených s vyjmenovanými dokumentacemi jsou
zejména práva ze smluv o dílo na zhotovení dokumentací, práva a povinnosti vyplývající z
územního rozhodnutí, stavebního povolení, souhlasu s provedením ohlášeného stavebního
záměru, z rozhodnutí o povolení kácení dřevin, užívací práva ve smyslu autorského zákona, to
vše v rámci předmětné investiční akce.

4.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právních jednání dle bodů
1-3 návrhu na usnesení včetně jejich podpisu.

253/9/4/2015

Informace o prodeji bytových jednotek z vlastnictví statutárního města
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí informaci o prodeji bytových jednotek z vlastnictví statutárního města
Přerova za období od roku 1997 do července 2015.

2.

ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu všech usnesení Rady a Zastupitelstva města
souvisejících s vnitřní směrnicí 1/98 a vnitřním předpisem 25/2007, zda nebyla způsobena
městu Přerovu škoda nehospodárným nakládáním s jeho majetkem.

254/9/4/2015

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a M.D., bývalou
nájemkyní bytové jednotky č. 1 v objektu k bydlení č.p. 2491, příslušném k části obce Přerov I
– Město, na pozemku p.č. 5738/9 v k.ú. Přerov jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje
splácet pohledávky statutárního města Přerova 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 07. 09. 2015 v celkové částce 15 565,00 Kč - dluh na nájemném a
zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 12 975,00 Kč, dluh na vyúčtování záloh na
plnění spojená s užíváním bytu činí 2 232,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 07. 09. 2015 činí
358,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 31 x 500,00 Kč/měs. a 1 x 65,00 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
bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

13

255/9/4/2015

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a N.G., bývalou
nájemkyní bytové jednotky č. 7 v objektu k bydlení č.p. 2309, příslušném k části obce Přerov I
– Město, na pozemku p.č. 793 v k.ú. Přerov jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje
splácet pohledávky statutárního města Přerova 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 07. 09. 2015 v celkové částce 71 195,00 Kč - dluh na nájemném a
zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 55 082,00 Kč, dluh na vyúčtování záloh na
plnění spojená s užíváním bytu činí 5 624,00 Kč, náklady právního zastoupení činí 7 662,00
Kč a poplatek z prodlení k datu 07. 09. 2015 činí 2 827,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 71 x
1 000,00 Kč/měs. a 1 x 195,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 72 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.

256/9/4/2015

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a O.G.,bývalou
nájemkyní bytové jednotky č. 37 v objektu k bydlení č.p. 2534, příslušném k části obce Přerov
I – Město, na pozemku p.č. 5738/10 v k.ú. Přerov jako dlužníkem. Dohodou se dlužník
zavazuje splácet pohledávky statutárního města na nájemném z bytu, zálohách na plnění
spojená s užíváním bytu a na poplatku a úroku z prodlení k datu 07. 09. 2015 v celkové částce
30 673,00 Kč - dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 7 598,00
Kč a poplatek a úrok z prodlení k datu 07. 09. 2015 činí 23 075,00 Kč, a to v měsíčních
splátkách 61 x 500,00 Kč/měs. a 1 x 173,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 62 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.

257/9/4/2015

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení
v celkové výši 214 324,00 Kč za L.K. a J.K., bývalými nájemci bytu č. 5 v objektu k bydlení
č.p.2520, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. a obci Přerov
(Jižní čtvrť III/8) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného záloh na plnění spojená s
užíváním bytu č. 5, v domě č. 2520, na ulici Jižní čtvrť III/8.
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258/9/5/2015

Rozpočtové opatření č. 12 a 13

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

259/9/5/2015

Obecně závazná vyhláška č.../2015, o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo schválit vydat Obecně závaznou vyhlášku
č.../2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí ve znění dle přílohy č. 1
důvodové zprávy.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 13.9.2015

260/9/5/2015

Žádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo neschválit poskytnutí dotace subjektu
Mažoretky Gina Brodek u Přerova, občanské sdružení, IČ: 26556316, se sídlem Olomouc, Litovelská
642/28, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa mažoretek.

261/9/6/2015

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle přílohy Dotační
programy statutárního města Přerova pro rok 2016 takto:
 Dotační program na podporu oblasti kultury pro rok 2016 s tím, že předpokládaný objem
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2016 na podporu účelu stanoveného v tomto
dotačním programu činí 2 030 000 Kč,
 Dotační program na podporu oblasti sportu pro rok 2016 s tím, že předpokládaný objem
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2016 na podporu účelu stanoveného v tomto
dotačním programu činí 10 800 000 Kč,
 Dotační program na podporu oblasti volného času pro rok 2016 s tím, že předpokládaný
objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2016 na podporu účelu stanoveného v
tomto dotačním programu činí 404 000 Kč,
 Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2016 s tím, že
předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2016 na podporu účelu
stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 384 000 Kč,
2) ukládá Radě města Přerova vyzvat žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy
statutárního města Přerova pro rok 2016 za těchto podmínek:
 žádosti budou podávány v termínu od 12.10.2015 do 23.10.2015,
 místo pro podání žádosti o dotaci:
- Statutární město Přerov, kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 Přerov 2 při žádosti o dotaci v oblasti kultury,
- Statutární město Přerov, odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 7),
750 11 Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální a
zdravotní,
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tiskopisy bude možné vyzvednout na výše uvedených pracovištích nebo v Městském informačním
centru na nám. TGM ode dne 10.09.2015, od tohoto data budou rovněž k dispozici na webových
stránkách města www.prerov.eu.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 18.9.2015

262/9/7/2015

Přemístění radnice na Horní náměstí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje nepokračovat v záměru přemístění radnice na Horní náměstí

2.

revokuje usnesení č. č.399/16/6/2008, kterým schválilo přemístění radnice na Horní náměstí
v Přerově

263/9/7/2015

Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace "Rozšíření
ul. Palackého v Přerově".

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení
práv "Rozšíření ul. Palackého v Přerově" mezi statutárním městem Přerovem jako převodcem,
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, Wolkerova 24a,779 11 Olomouc, IČ 659 93
390, jako nabyvatelem a zpracovateli dokumentací společností PRINTES-ATELIER s.r.o.,
Mostní 1876/11a,750 02 Přerov, IČ 25391089 a společností Ecological Consulting a.s.,
Na Střelnici 343/48, Olomouc - Lazce, IČ 25873962,

2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1
návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.

264/9/8/2015

Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí
dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.500,- Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a Soukromou základní školou Acorn´s &
John´s school s.r.o, IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako
příjemcem, na úhradu části nákladů školy v přírodě organizované v období 25. – 29. 5. 2015.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.9.2015

2.

pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
dle bodu 1. tohoto usnesení.
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265/9/8/2015

Žádost o dotaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo neschválit poskytnutí dotace subjektu
ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník
1315/28, na částečnou úhradu nákladů klubu spojených s účastí na Mistrovství světa ve Španělsku,
konaného ve dnech 18. – 22. 7. 2015.

266/9/9/2015

Městské jesle v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Sociální služby města Přerova, p. o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I - Město,
Kabelíkova 14a, PSČ 750 02. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.10.2015

267/9/9/2015

Žádost o mimořádnou účelovou dotaci - Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč a
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem
dotace a subjektem Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČ 00499811, se sídlem Hábova
1571/22, Stodůlky, 155 00 Praha 5, jako příjemcem dotace, na spolufinancování provozních nákladů
organizace v roce 2015.

268/9/9/2015

Žádost o mimořádnou účelovou dotaci - Ekipa

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč a
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem
dotace a subjektem Ekipa, IČ 22848614, se sídlem Kylešovská 818/26, Opava-předměstí, 746 01, jako
příjemcem dotace, na zajištění poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení občance
s trvalým pobytem ve městě Přerov v roce 2015.

269/9/10/2015

Regionální letiště Přerov a.s. "v likvidaci"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí informace o průběhu likvidace společnosti Regionální letiště Přerov a.s.
"v likvidaci" dle důvodové zprávy.

2.

ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu všech usnesení Rady a Zastupitelstva města
souvisejících s Regionálním letištěm Přerov a.s., zda nebyla městu Přerovu způsobena škoda
nehospodárným nakládáním s jeho majetkem.
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270/9/10/2015

Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem
na území města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku o nakládání s
komunálním odpadem na území města Přerova dle přílohy důvodové zprávy.

271/9/10/2015

Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2015, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 a obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, a to
ve znění, které je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

272/9/10/2015

Spolupráce s městem Kotor (Černá Hora)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Smlouvu o partnerství
městem Přerovem a městem Kotor (Černá Hora).

mezi statutárním

V Přerově dne 7. 9. 2015

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor Statutárního města Přerova

Bc. Tomáš Navrátil
náměstek primátora Statutárního města Přerova
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