USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12. října 2015

273/10/1/2015

Zahájení, schválení programu 10. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12. října 2015,

2.

schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského a PhDr. Jiřího Lapáčka za ověřovatele
zápisu 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

274/10/2/2015

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 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

275/10/2/2015

Podnět zastupitelky města Přerova paní Marty Jandové

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit panu Marku Dostálovi okamžitě teď
se omluvit panu Ing. arch. Horkému za lhaní o jeho střetu zájmu, příbuzných a ovlivňování vyhlášení
veřejné zakázky na vizuální styl města.

276/10/2/2015

Podnět zastupitele města Přerova pana Marka Dostála

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo odsoudit chování zastupitele Ing.arch.
Horkého, které není v souladu se schváleným Etickým kodexem v odstavci II - Střet zájmů v bodech 3
a 4.

277/10/2/2015

Podnět zastupitele města Přerova Ing. Petra Hermélyho doplněného
zastupitelem Ing. Jiřím Kohoutem

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor provedením kontroly plnění
nájemní smlouvy (se zaměřením na to, zda hodnota oprav je adekvátní odpuštěnému nájmu) se spol.
První KPU s.r.o.

278/10/2/2015

Podnět zastupitelky města Přerova paní Ludmily Tomaníkové

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá výboru pro místní části zmapovat neudržované
pozemky ve vlastnictví státu a studny v místních částech a požádat o jejich převod (bezúplatně).
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279/10/3/2015

Zásady činnosti místních výborů (statut)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Zásady činnosti místních výborů statutárního
města Přerova (statut) dle přílohy.

280/10/3/2015

Finální návrh investic pro místní části

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí usnesení, kterým Výbor pro místní části navrhuje zastupitelstvu uložit radě
zapracovat do registru investic návrh investičních priorit místních částí dle přiloženého
seznamu,

2.

ukládá Radě města Přerova zapracovat do registru investic návrh investičních priorit místních
částí dle přiloženého seznamu.

281/10/3/2015

Návrh na personální změnu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1. a

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 Výboru pro školství a sport Pavlínu Lužovou,
a to s účinností k 31. 10. 2015,

1.b

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 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu
Ing. Antonína Prachaře, a to s účinností k 12.10.2015,

2.

volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů do funkce člena Výboru pro školství a sport Mgr. Ivo Kohla, a to
s účinností k 1. 11. 2015.

282/10/3/2015

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace
o činnosti Rady města Přerova od 9. 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 9. zasedání Zastupitelstva města
Přerova.
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283/10/3/2015

Podnět náměstka primátora Ing. Měřínského

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

ruší usnesení č. 253/9/4/2014 bod 2. z 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne
7.9.2015,

2.

pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly zákonnosti Vnitřní směrnice č. 1/98 Zásady
realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a Vnitřního předpisu č. 25/2007 Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor
dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména se zaměřením na povinnost
nakládat s majetkem statutárního města Přerova účelně a hospodárně.

284/10/4/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5215/26 a p.č.
5215/27 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č.
5215/26, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 210 m2 a p.č. 5215/27, ostatní plocha - jiná
plocha, o výměře 1.461 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerov.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 5215/26, ostatní
plocha - jiná plocha, o výměře 210 m2 a p.č. 5215/27, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře
1.461 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerov.

285/10/4/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do
majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5176/33, p.č.
5466/69, p.č. 5466/97, p.č. 5466/181, p.č. 5466/203, vše 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 částí pozemku p.č. 5176/33, orná
půda, o výměře 58,19 m2, p.č. 5466/69, orná půda , o výměře 1.477,9 m2, p.č. 5466/97, orná
půda, o výměře 549,63 m2, p.č. 5466/181, orná půda o výměře 2.831,5 m2, p.č. 5466/203, orná
půda, o výměře 359,22 m2, vše v k.ú. Přerov, vyznačené na situacích v přílohách č. 1-10,
do majetku statutárního města Přerova.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemku p.č. 5176/33,
orná půda, o výměře 58,19 m2, p.č. 5466/69, orná půda , o výměře 1.477,9 m2, p.č. 5466/97,
orná půda, o výměře 549,63 m2, p.č. 5466/181, orná půda o výměře 2.831,5 m2, p.č. 5466/203,
orná půda, o výměře 359,22 m2, vše v k.ú. Přerov, vyznačené na situacích v přílohách č. 110, do majetku statutárního města Přerova.

3.

rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5176/33,
orná půda, o výměře 1.361 m2, p.č. 5466/69, orná půda , o výměře 2.523 m2, p.č. 5466/97,
orná půda, o výměře 2.581 m2, p.č. 5466/181, orná půda o výměře 5.481 m2, p.č. 5466/203,
orná půda, o výměře 2.740 m2, vše v k.ú. Přerov.
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.10.2015
4.

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

286/10/4/2015

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5990/46 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 částí pozemku p.č. 5990/46, orná
půda, o výměře 293 m2, v k.ú. Přerov, vyznačené na situacích v přílohách č. 1- 2, do majetku
statutárního města Přerova.

2.

neschvaluje neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemku
p.č. 5990/46, orná půda, o výměře 293 m2, v k.ú. Přerov, vyznačené na situacích v přílohách
č. 1- 2, do majetku statutárního města Přerova.

3.

rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5990/46,
orná půda, o výměře 1.660 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.10.2015
4.

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

287/10/4/2015

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do
vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2144/15, v
objektu bytový dům č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I Město, na pozemku p.č. 1158, v k.ú. Přerov (nám. Fr. Rasche 7)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu bytové
jednotky č. 2144/15, v objektu bytový dům č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I Město, na pozemku p.č. 1158, v k.ú. Přerov, nám. Fr. Rasche 7, o celkové výměře 86,4 m2
včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2144,
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1158, v k.ú. Přerov a na pozemku
p.č. 1158, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 837/12019 z vlastnictví společnosti
COSACO TREND s.r.o., se sídlem Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská 386/2, IČ 28635019
do vlastnictví statutárního města Přerova.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 2144/15,
v objektu bytový dům č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.
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1158, v k.ú. Přerov, nám. Fr. Rasche 7, o celkové výměře 86,4 m2 včetně s ním souvisejícího
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2144, příslušném k části obce
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1158, v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 1158, zast. pl.
a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 837/12019 z vlastnictví společnosti COSACO TREND
s.r.o., se sídlem Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská 386/2, IČ 28635019 do vlastnictví
statutárního města Přerova.

288/10/4/2015

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města
Přerova – pozemků p.č. 199/9, p.č. 199/10, p.č. 199/17 a p.č. 199/18 vše
v k.ú. Vinary u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje změnu svého usnesení přijatého na 24. zasedání dne 16.6.2014, č. usn.
1103/24/3/2014 tak, že nově zní:
"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 199/9, ostatní plocha,
o výměře 16 m2, p.č. 199/10, ostatní plocha, o výměře 8 m2, p.č. 199/17. ostatní plocha,
o výměře 28 m2 a p.č. 199/18, ostatní plocha o výměře 30 m2, vše v k.ú. Vinary u Přerova,
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, se
sídlem Praha 6, Hradčany, Tychonova 1, IČ 60162694, do majetku statutárního města Přerova,
za dohodnutou kupní cenu 47.600,-Kč."
a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.11.2015

2.

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského 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.

289/10/4/2015

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
- části pozemku p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1783/2, zast. pl., označené dle geometrického
plánu č. 6183-118/2015 jako díl "c", zast. pl., o výměře 110 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. O. a Ing. M.S. za kupní cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 66.000,- Kč, tj. 600,- Kč/m2, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.11.2015
2.

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1783/2, zast. pl., označené dle geometrického
plánu č. 6183-118/2015 jako díl "b", zast. pl., o výměře 95 m2 a části pozemku p.č. 1783/5,
travní porost, označené dle geometrického plánu č. 6183-118/2015 jako díl "a", travní porost,
o výměře 16 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného
jmění manželů Ing. M. a P.K. za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 66.600,-Kč, tj.
600,-Kč/m2, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
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Termín: 30.11.2015
3.

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

290/10/4/2015

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
- části pozemku p.č. 1961/1, části pozemku p.č. 1961/2 a pozemku p.č.
1961/4 všechny v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním
městem Přerov, jako budoucím prodávajícím a společností PRIOR, obchodní domy a.s.,
se sídlem Prostějov, Dukelská brána 25/7, IČ: 46962344, jako budoucím kupujícím ve znění
dle přílohy č. 1

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.11.2015
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.

3.

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře 2309 m2, části
pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha, o výměře 3775 m2, které se na základě geometrického
plánu č. 6186-95/2015 slučují do nově vzniklého pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha – jiná
plocha, o výměře 6084 m2, a pozemku p.č. 1961/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 958
m2, na němž stojí stavba občanského vybavení č.p. 929, příslušná k části obce Přerov I-Město,
vše v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti GALERIE
Přerov s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 25/7, IČ: 29287138, za kupní cenu ve výši
17.605.000,-Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH a uzavření kupní smlouvy mezi
statutárním městem Přerov (jako prodávajícím) a společností GALERIE Přerov s.r.o. (jako
kupujícím) ve znění dle přílohy č. 2.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.11.2015
4.

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

5.

schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR

POL

ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě

3639

3111

530

3 000,0

Příjmy z prodeje pozemků

PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

3639

530

Komunální služby a územní rozvoj 4 105,6

+ 21 302,0

24 302,0

rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě
+ 1 547,6

5 653,2
6

j. n.
2212
520 Silnice
4 934,9 *
6399
2XX Ostatní finanční operace (daň z 26 196,1
příjmů práv. osob za obce, DPH)
6409
219 Ostatní činnosti j.n.
60 794,1 *
* počáteční stavy navazují na jiné materiály

291/10/4/2015

+ 150,0
+ 3 698,0

5 084,9
29 894,1

+ 15 906,4

76 700,5

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 1885/10, a p.č. 1885/11 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje účast statutárního města Přerova na veřejné dražbě, která byla nařízena usnesením –
dražební vyhláškou vydanou Exekutorským úřadem ve Zlíně, se sídlem Zlín, 2. května 2384 –
soudním exekutorem JUDr. Martin Růžička, dne 14.8.2015 pod č.j. 164 EX 7462/10-114,
jejímž předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu id. 1/2 na pozemcích p.č.1885/10,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2, p.č. 1885/11, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 109 m2, vše v k.ú. Přerov.

2.

schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/2 na pozemcích p.č.1885/10, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 69 m2, p.č. 1885/11, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 109 m2, vše v k.ú. Přerov, statutárním městem Přerov příklepem ve veřejné dražbě
dle bodu 1. usnesení s tím, že maximální výše podání, která může být statutárním městem
Přerov ve veřejné dražbě učiněna, se stanoví na 27 000,- Kč.

3.

pověřuje Ing. Miloslava Dohnala, vedoucího majetkoprávního oddělení odboru správy
majetku a komunálních služeb MMPr, zastupováním statutárního města Přerova při veřejné
dražbě dle bodu 1. usnesení a ke všem činnostem s tím spojeným

292/10/4/2015

Bezúplatný převod pozemků p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7 a p.č.
313/8 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

ruší část usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 441/11/3/2012 bod 1. z 16.4.2012, ve které
Zastupitelstvo města Přerova schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 313/4, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1723 m2, p.č. 313/5, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 171 m2, p.č. 313/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 125 m2 a p.č.
313/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m2, vše v k.ú. Újezdec u Přerova,
z vlastnictví z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerova.

2.

neschvaluje úplatný převod a schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č.
313/4 (ostatní plocha – silnice) o výměře 1723 m2, p.č. 313/5 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře 171 m2, p.č. 313/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře
125 m2 a p.č. 313/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 30 m2, vše v k.ú. Újezdec
u Přerova, z vlastnictví z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem
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státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerova.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.11.2015
3.

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 vlastnického práva
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

293/10/4/2015

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova – bytové jednotky 2505/4

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu volné
bytové jednotky č. 2505/4 v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického
1,3,5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení
č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město,
na pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov ve výši
5508/132455 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5508/132455 na pozemku p.č.
4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatného převodu - doprodej volné bytové
jednotky č. 2505/4 v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7)
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2502,
č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.
4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5508/132455
a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5508/132455 na pozemku p.č. 4167/9, zast.
plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov.

294/10/5/2015

Rozpočtové opatření č. 14 a 16

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

295/10/5/2015

Financování projektu "Parkovací dům pro kola, Přerov" - uzavření
smluv

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

souhlasí s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o úvěru č. 960/15/LCD, která bude uzavřena
mezi Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ
45244782 a Přerovskou rozvojovou, s. r. o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3,
PSČ 750 02, IČ 27831337 (dále jen klient), ve výši 8 mil. Kč, se splatností do 31.12.2020
za účelem financování a refinancování nákladů klienta na realizaci projektu "Parkovací dům
pro kola, Přerov", a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,
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2.

schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou
č. RD/960/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140 00, IČ 45244782, jako věřitelem a statutárním městem Přerov jako ručitelem, a to ve
znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. Předmětem smlouvy je ručitelské prohlášení, kterým
se ručitel v případě prodlení společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., se sídlem Přerov IMěsto, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02, IČ 27831337 s plněním zajištěných dluhů zavazuje
splnit věřiteli dlužné zajištěné dluhy v prodlení, přičemž zajištěnými dluhy se rozumí peněžité
existující, budoucí, podmíněné i nepodmíněné dluhy společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o.,
vůči České spořitelně, a. s., na základě smlouvy o úvěru uvedené v bodu 1) tohoto návrhu na
usnesení nebo v souvislosti s ní, které budou existovat ke dni uzavření smlouvy o úpravě
vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou nebo budou vznikat v období od uzavření této
smlouvy do 31.12.2025, to vše až do celkové výše 16 mil. Kč,

3.

souhlasí s tím, že nedojde ke změně vlastnické struktury společnosti Přerovská rozvojová,
s. r. o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02, IČ 27831337, bez
předchozího souhlasu České spořitelny, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ
140 00, IČ 45244782, a to do doby zániku práv a povinností ze Smlouvy o úvěru uvedené
v bodu 1) návrhu na usnesení,

4.

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle
bodu 2) návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.10.2015

296/10/5/2015

Žádost o prominutí příslušenství dluhu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí příslušenství dluhu v celkové výši
26.658,51 Kč odpovídajícího zákonným úrokům z prodlení a neschvaluje prominutí nákladů
spojených s vymáháním dluhu ve výši 6.250,- Kč na nájemném dlužníkovi M.V.

297/10/5/2015

Žádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo neschválit poskytnutí dotace subjektu
Fantasy Přerov z.s., IČ: 03267041, se sídlem Přerov, Čsl. letců 1771/24, na částečnou úhradu nákladů
spojených s účastí na Mistrovství světa mažoretek.

298/10/5/2015

Žádost o dotaci Římskokatolické farnosti Přerova

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 Římskokatolická farnost Přerov, se sídlem
Kratochvílova 116/6, 750 02 Přerov, IČ: 45180199, na pietní uložení kosterních ostatků
v kapli sv. Jiří,
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2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR

POL
2324

ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady

PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

3322

110

Zachování a obnova kulturních
památek

911,3

rozpočet
0,0

rozpočtové
opatření
+ 15,0

rozpočtové
opatření
+ 15,0

rozpočet
po úpravě
926,3

rozpočet
po úpravě
15,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

Dotace, přímé podpory a grantový program
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

299/10/5/2015

rozpočet
26 240,3 *

rozpočtové
opatření
+ 15,0

rozpočet
po úpravě
26 255,3

Přehled poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným
plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech
jeho příspěvkových organizacích a obchodních společnostech ve 100%
vlastnictví města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí "Přehled poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním
v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho příspěvkových organizacích
a obchodních společnostech ve 100% vlastnictví města"

2.

ukládá ukládá Radě města Přerova vypracování Analýzy poskytnutých plateb za přijaté
faktury se zdanitelným plněním v letech 2014 - 2015 evidovaných v účetnictví města Přerova,
všech jeho příspěvkových organizacích a obchodních společností ve 100% vlastnictví města"
a předložení svých návrhů na zasedání Zastupitelstva města Přerova nejpozději do 30.4.2016.

300/10/6/2015

Územní plán města Přerova - 5. změna

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
o pořízení 5. změny Územního plánu města Přerova, podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu
na usnesení.

301/10/7/2015

Předfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných
pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1. schvaluje předfinancování části nákladů v celkové výši 1 153 000,- Kč níže uvedených
projektů školských příspěvkových organizací z Programu podpory ozdravných pobytů dětí se
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zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České republiky
z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2015:
Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, projekt s názvem „Příroda Jeseníků a její skrytá
tajemství“ ve výši 785 000,- Kč,
Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“
ve výši 368 000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2016
2.

ukládá příspěvkovým organizacím Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091
a Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, bezodkladně po obdržení finančních
prostředků od Státního fondu životního prostředí České republiky jako poskytovatele dotace,
vrátit finanční prostředky určené na předfinancování částí projektů uvedených v bodě 1 tohoto
usnesení, a to v plné výši na příjmový účet statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2016
3.

schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR POL ORJ
2222

PŔÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet
258,0

rozpočtové
opatření
+ 354,2

rozpočet
po úpravě
612,2

21 562,6*

+ 798,8

22 361,4

Ost. příjmy z finančního vypořádání
předchozích let od jiných veř. rozpočtů

4116 210
* počáteční stav navazuje na jiný materiál
PAR ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

3113 611

Základní školy (školy v přírodě)

rozpočet
820,0

rozpočtové
opatření
+ 1 153,0

rozpočet
po úpravě
1 973,0

rozpočtové
opatření
+ 1 153,0

rozpočet
po úpravě
42 411,5

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

61X Školská zařízení

41 258,5

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2016

302/10/7/2015

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova při zapojení
základních škol do projektu Příběhy našich sousedů – Paměť národa

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 26 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a společností Post Bellum o.p.s., IČ:
26548526, se sídlem Sněmovní 174/7, Malá Strana, 118 00 Praha 1, jako příjemcem,
na spoluúčast statutárního města Přerova a partnerství v projektu „Příběhy našich sousedů“.
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Projektu se zúčastní čtyři dokumentaristické týmy ze základních škol zřizovaných statutárním
městem Přerovem.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.10.2015
2.

pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem dotační smlouvy dle bodu 1
tohoto usnesení.

3.

schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

3113 610
3113 610

Základní školy
Základní školy (dotace)

23 247,5
0,0

rozpočtové
opatření
- 26,0
+ 26,0

rozpočet po
úpravě
23 221,5
26,0

rozpočtové
opatření
- 26,0
+ 26,0

rozpočet
po úpravě
42 869,9
26 240,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

61X

Školská zařízení
Dotace, přímé podpory a grantový program

42 895,9*
26 214,3

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.10.2015

303/10/8/2015

Cena města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí nominace na udělení Ceny města Přerova - medaile J. A. Komenského za rok
2015,

2.

neschvaluje udělení Ceny města Přerova - medaile J. A. Komenského za rok 2015,

3.

vydává Zásady pro udělování Ceny města Přerova - medaile J. A. Komenského dle přílohy 1,
od 1.1.2016

4.

ukládá Radě města Přerova zpracovat návrh Zásad pro udělování čestného občanství města
Přerova a předložila jej k projednání na zasedání Zastupitelstva města Přerova v únoru 2016.

V Přerově dne 12. října 2015

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor Statutárního města Přerova

Ing. Petr Měřínský
náměstek primátora Statutárního města Přerova
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