USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného
dne 16. listopadu 2015

304/11/1/2015

Zahájení, schválení programu 11. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 16. listopadu
2015,

2.

schvaluje p. Rudolfa Neulse a RSDr. Josefa Nekla za ověřovatele zápisu 11. zasedání
Zastupitelstva města Přerova.

305/11/2/2015

Podnět zastupitele města Přerova RSDr. Josefa Nekla

Zastupitelstvo města Přerova po projednání doplňuje usnesení č. 245/9/4/2015 z 9. zasedání
Zastupitelstva města Přerova ze dne 7. 9. 2015 o bod 4, kterým ukládá Radě města Přerova zajistit
dokončení prodeje bytů těm žadatelům, kteří si na základě výzvy Magistrátu města Přerova podali
žádost o odprodej bytů do 7. 9. 2015.

306/11/2/2015

Podnět zastupitele města Přerova Ing. Jiřího Kohouta

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou:
1.

zákonnosti postupu MMPr při poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Přerovská
rozvojová, s.r.o. na financování cyklodomu,

2.

postupu společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. při výstavbě cyklodomu.

307/11/2/2015

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 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

308/11/3/2015

Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí vypořádání připomínek p. zastupitele
Břetislava Passingera.

309/11/3/2015

Návrh na personální změnu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Hospodářského výboru pana Alexandra Betáka, a
to s účinností k 30. 11. 2015,
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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 Hospodářského výboru Ing. René Vondráka, a to
s účinností k 1. 12. 2015,

3.

odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 30. 11. 2015 z funkce člena Výboru pro plán,
rozvoj, investice a dopravu Mgr. Roberta Pavlíčka.

310/11/3/2015

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace
o činnosti Rady města Přerova od 10. 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 10. zasedání Zastupitelstva
města Přerova.

311/11/4/2015

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z
vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 2398/101,
v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I Město, na pozemku p.č. 2495, v k.ú. Přerov (Vaňkova 1)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové
jednotky č. 2398/101, v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I Město, na pozemku p.č. 2495, v k.ú. Přerov, Vaňkova 1, o celkové výměře 87,10 m2 včetně s
ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2398,
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495, v k.ú. Přerov a na pozemku
p.č. 2495, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 871/7746 z vlastnictví statutárního
města Přerova.

2.

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2398/101,
v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.
2495, v k.ú. Přerov, Vaňkova 1, o celkové výměře 87,10 m2 včetně s ním souvisejícího
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2398, příslušném k části obce
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495, v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2495, zast. pl. a
nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 871/7746 z vlastnictví statutárního města Přerova.

312/11/4/2015

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 649/5, p.č.
684/6, p.č. 649/10 a p.č. 684/14 vše v k.ú. Kozlovice 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 - části pozemku p.č. 649/5, ostatní
plocha, o výměře 8,99 m2 a části pozemku p.č. 684/6, ostatní plocha, o výměře 37,98 m2
(vyznačených na situaci v příloze č. 1) a dále částí pozemku p.č. 649/10, ostatní plocha, o
výměře 84,61 m2 a pozemku p.č. 684/14, ostatní plocha, o výměře 43 m2 (vyznačených na
situaci v příloze č. 2) všechny v k.ú. Kozlovice u Přerova.
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2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 649/5, ostatní plocha, o výměře 8,99 m2 a části
pozemku p.č. 684/6, ostatní plocha, o výměře 37,98 m2 (vyznačených na situaci v příloze č. 1)
a dále částí pozemku p.č. 649/10, ostatní plocha, o výměře 84,61 m2 a pozemku p.č. 684/14,
ostatní plocha, o výměře 43 m2 (vyznačených na situaci v příloze č. 2) všechny v k.ú.
Kozlovice u Přerova.

3.

rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 649/5,
ostatní plocha, o výměře 60 m2, p.č. 684/6, ostatní plocha, o výměře 44 m2, p.č. 649/10,
ostatní plocha, o výměře 813 m2 a p.č. 684/14, ostatní plocha, o výměře 43 m2 všechny v k.ú.
Kozlovice u Přerova.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.1.2016

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.

313/11/4/2015

Záměr statutárního města Přerov -převod části pozemku p.č. 3123/41
a části p.č. 3125 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu
nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov, části pozemku p.č. 3123/41, ostatní
plocha, manipulační plocha, o výměře cca 15 m2 a části pozemku p.č. 3125, zahrada,
o výměře cca 15 m2 vše v k.ú. Přerov do vlastnictví J. S..

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví
statutárního města Přerov části pozemku p.č. 3123/41, ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře cca 15 m2 a části pozemku p.č. 3125, zahrada, o výměře cca 15 m2 vše v k.ú.
Přerov do vlastnictví J. S.

314/11/4/2015

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
- pozemku p.č. 5290/12 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5290/12, zast. plocha a nádvoří, o výměře 18 m2,
v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví B. L. za kupní cenu v
místě a čase obvyklou ve výši 30.000,- Kč, tj. cca 1.666,- Kč/m2, a uzavření kupní smlouvy
ve znění dle přílohy.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018, Mgr. Z. Vojtášek
Termín: 31.12.2015

2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1
návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
na základě tohoto právního jednání.
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315/11/4/2015

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 2167/3, a p.č. 2167/6, vše ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

trvá na svém usnesení č. č. 441/11/3/2013 ze dne 16.4.2012 a usnesení č. 503/12/3/2012 ze
dne 18.6.2012, kterým schválilo bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního
města Přerova - mimo jiné i pozemku p.č. 2167/6, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 675 m2, p.č. 2167/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 473 m2 , p.č.
4967/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 179 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví
ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábř. 390/42, Praha,
Nové Město, do vlastnictví statutárního města Přerov

2.

neschvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 2167/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 675 m2, p.č. 2167/3,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 473 m2 , p.č. 4967/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 179 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových , Rašínovo nábř. 390/42, Praha, Nové Město, do vlastnictví
statutárního města Přerov, ve znění přílohy č. 1.

3.

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

316/11/4/2015

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 101/3 v k.ú. Újezdec u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

ruší usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova ze dne 22.6.2009 č. 669/22/3/2009

2.

schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 101/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
462 m2 v k.ú. Přerov, u vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ,
Rašínovo nábř. 390/42, Praha, Nové Město, do vlastnictví statutárního města Přerov za
následujících podmínek uvedených ve smlouvě.
1.

Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům
uvedeným ve smlouvě. V případě převodu nemovité věci z důvodu veřejného zájmu
nelze nemovitou věc využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji
pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu
vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.

2.

V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném
zájmu v souladu s ustanovením se smlouvou, bude ji využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10%
ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do
katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené
smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno
porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti
4

odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti
nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.

3.

3.

Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického
práva dle smlouvy do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve
prospěch třetí osoby nemovitou věc a to ani její část. V případě porušení tohoto
závazku se nabyvatel zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši, která se
rovná ceně této nemovité věci v daném místě a čase obvyklé v době porušení závazku,
nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí
předmětné nemovité věci nabyvatelem. Úhradou této smluvní pokuty závazky
nabyvatele uvedené ve smlouvě, zanikají.

4.

Úhradu smluvních pokut provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne poté, kdy bude k
jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

5.

Bude-li zjištění smluvní pokuty spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel
uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení
převodcem písemně vyzván.

6.

Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené ve smlouvě kontrolovat, zda
jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je
povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.

7.

Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou
zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok
předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a
k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto
závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15
dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

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

317/11/4/2015

Úplatný převod movitých věcí – dříví „nastojato“ z vlastnictví
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby
města Přerova s.r.o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod movitých věcí – dříví „nastojato“ v dřevinách smrk, borovice a
modřín, které se nachází v lesním hospodářském celku Přerov 2 – Staměřice-Svrčov,
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,
ve znění kupní smlouvy 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. včetně jeho podpisu.
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318/11/4/2015

Úplatný převod movitých věcí – nádob na směsný komunální odpad
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti
Technické služby města Přerova s.r.o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod movitých věcí - nádob na směsný komunální odpad (4067 ks
popelnic kovových s objemem 110 l, 767 ks popelnic plastových s objemem 120 l, 3 ks
popelnic plastových s objemem 240 l, 512 ks kontejnerů plastových s objemem 1100 l a 248
ks kontejnerů kovových – žárově zinkovaných s objemem 1100 l) z vlastnictví statutárního
města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090,
se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za celkovou kupní cenu ve výši
4.039.023,- Kč včetně DPH, ve znění kupní smlouvy 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. včetně jeho podpisu.

319/11/4/2015

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona
ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 549/21 v k.ú.
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným
z předkupního práva

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva
k pozemku p.č. 549/21 (orná půda) o výměře 20 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova prominutí
povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
k pozemku p.č. 549/21 v k.ú. Lověšice u Přerova, paní M. B., panu MUDr. K. G., panu
P.G., paní Mgr. V.G., a paní J.H., jako osobám povinným z předkupního práva.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.11.2015

2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. návrhu
usnesení, podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti
na právní jednání dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem
předkupního práva z katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí
zánik předkupního práva.

320/11/5/2015

Rozpočtové opatření č. 18

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle
důvodové zprávy.
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321/11/6/2015

Územní plán města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a), za použití § 43 odst. 4, § 53 a § 54
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
a)

nevydat 3. změnu Územního plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy,
podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení,

b)

vrátit dokumentaci změny v souladu s ust. § 54 odst. 3 cit stavebního zákona k úpravě
podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení a novému projednání.

2.

rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, o nepořízení změny Územního plánu města
Přerova na základě požadavku žadatelů o rozšíření ploch pro bydlení rodinné podle důvodové
zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení.

3.

rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, o pořízení změny Územního plánu města
Přerova na základě požadavku žadatele změny části plochy krajinné zeleně na smíšenou
plochu občanského vybavení a výroby.

322/11/7/2015

Žádost o poskytnutí dotace - Domov Alfréda Skeneho Pavlovice
u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této
dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov
Alfréda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, se sídlem Pavlovice u Přerova
95, PSČ 751 12, IČ 61985864, na provozní výdaje v roce 2015.

2.

ukládá Radě města Přerova připravit rozpočtové opatření na příští zasedání Zastupitelstva
města Přerova.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 14.12.2015

323/11/8/2015

Cena města Přerova 2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

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

2.

schvaluje výjimku ze Zásad pro udělení ceny čl 4, bod 2 (změna termínu předání),

3.

schvaluje udělení Ceny města Přerova - medaile J. A. Komenského za rok 2015:
a) Souboru loutkového divadla Sokola Přerov
b) Smíšenému pěveckému sboru Vokál
c) Základní umělecké škole Bedřicha Kozánka, Přerov
7

4.

ukládá Radě města Přerova realizovat slavnostní akt předání Ceny v rámci zahájení oslav 760
let měst, tedy 24.ledna 2016.

324/11/8/2015

Pracovní skupina pro zpracování návrhu na zřízení čestných hrobů
v péči města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje udělení označení „Čestný hrob“ hrobům uvedeným v příloze č. 1 důvodové zprávy
za podmínky, že s udělením tohoto označení bude/budou následně souhlasit nájemce/nájemci
příslušného hrobového místa, je-li znám/jsou-li známi,

2.

schvaluje Vnitřní předpis č. …/2015 Pravidla pro udělování označení "Čestný hrob" ve znění
dle přílohy č. 3 důvodové zprávy,

325/11/8/2015

Změna vnitřního předpisu č. 18/05 - Statutu trvalého peněžního fondu
„Sociální fond zaměstnanců Města Přerova“

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č…../2015, kterým se mění
Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců Města Přerova“,
ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

326/11/8/2015

Dotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015 ve výši 400 000,00 Kč, a to
na II. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a další související práce.

2.

schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 400 000,00 Kč na II. etapu celkové obnovy kaple
sv. Jiří v Přerově a další související práce Římskokatolické farnosti v Přerově, IČ: 45180199,
se sídlem Kratochvílova 6, Přerov.

3.

schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:
PAR

PAR

POL

ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

4116

210 Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu

22 411,4

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

3322

830 Zachování a obnova kulturních
památek
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

rozpočet
261,0

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

Dotace, přímé podpory a grantový
program

26 255,3

rozpočtové
opatření
+ 400,0

rozpočtové
opatření
+ 400,0

rozpočtové
opatření
+ 400,0

rozpočet
po úpravě
22 811,4

rozpočet
po úpravě
661,0

rozpočet
po úpravě
26 655,3
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327/11/8/2015

Škoda statutárního města Přerova na vozidle v užívání SDH

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
a)

schvaluje vzdání se práva vymáhání náhrady škody na vozidle Iveco Daily, RZ 5MO 3505, ve
vlastnictví statutárního města Přerova v užívání SDH, a to za panem T.M., členem SDH, ve
výši 69.490,- Kč a její účetní vyřazení (odpis),

b)

neschvaluje vzdání se práva vymáhání náhrady škody na vozidle Iveco Daily, RZ 5MO 3505,
ve vlastnictví statutárního města Přerova v užívání SDH, a to za panem T.M., členem SDH, ve
výši 3.000,- Kč,

to vše za podmínky písemného uznání dluhu jmenovaným co do důvodu a výše 3 tis. Kč.

328/11/8/2015

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce podle ust. § 63 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a ust. § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů s obcemi Polkovice, Uhřičice, Křenovice, Měrovice nad Hanou ve správním obvodu
statutárního města Přerova, obce s rozšířenou působností, ve znění Přílohy č. 1, 2, 3, 4.

2.

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

V Přerově dne 16. 11. 2015

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor Statutárního města Přerova

Rudolf Neuls
člen Rady měst Přerova
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