USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 15. února 2016

406/14/1/2016

Zahájení, schválení programu 14. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje doplněný program 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne
15. února 2016,

2.

schvaluje Ing. Jiřího Kohouta a Mgr. Bohuslava Přidala za ověřovatele zápisu 14. zasedání
Zastupitelstva města Přerova.

407/14/2/2016

Návrh na odvolání náměstka primátora Ing. Petra Měřínského

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo odvolat náměstka primátora Ing. Petra
Měřínského z funkce náměstka primátora Statutárního města Přerova.

408/14/3/2016

Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí Zápis z kontroly plnění nájemní smlouvy
(se zaměřením na to, zda hodnota oprav je adekvátní odpuštěnému nájmu) se společností První KPÚ
s.r.o. - ubytovna Chemik.

409/14/3/2016

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

410/14/3/2016

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace
o činnosti Rady města Přerova od 13. 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 13. zasedání Zastupitelstva
města Přerova.
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411/14/4/2016

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4669/1, 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. 4669/1, ost.
plocha, o výměře 559,11 m2, v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č.1.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4669/1, ost. plocha, o výměře 559,11 m2,
v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č.1.

3.

rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 4669/1
ost. plocha, o výměře 2.108 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.3.2016
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.

412/14/4/2016

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5466/183 a p.č.
5990/44 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 - části pozemku p.č. 5990/44, orná
půda, o výměře 513 m2 a části pozemku p.č. 5466/183,orná půda, o výměře 1750 m2 v k.ú.
Přerov vyznačené v situaci č. 1 a č. 2

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova - části pozemku p.č.5990/44, orná půda, o výměře 513 m2 a části
pozemku p.č. 5466/183, orná půda, o výměře 1750 m2 v k.ú. Přerov vyznačené v situaci č. 1
a č. 2

3.

rozhoduje nevyužít předkupního práva k části pozemku p.č.5990/44, orná půda a části
pozemku p.č. 5466/183, v k.ú. Přerov vyznačené v situaci č. 1 a č. 2.

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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413/14/4/2016

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.

si vyhrazuje rozhodování o úplatném převodu 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, Praha 6, do vlastnictví statutárního města Přerova.

2.

schvaluje 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 v k.ú. Přerov, včetně všech jejich součástí
a příslušenství mj. stavby občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která
je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro
Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, 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, Praha 6,
do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 40.500.000,- Kč s tím,
že Ministerstvu obrany připadne část kupní ceny ve výši 40.426.580,- Kč a Armádní Servisní,
příspěvkové organizaci, připadne část kupní ceny ve výši 73.420,- Kč, a uzavření kupní smlouvy
ve znění dle přílohy.
Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
Termín: 29.2.2016
3.
PAR

schvaluje následující úpravu rozpočtu:
ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

8115

210 Změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

3639

530 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500335 Koupě hotelu Strojař)

rozpočet
127 921,1 *

rozpočet
0,0

rozpočtové
opatření
+ 42 117,1

rozpočet
po úpravě
170 038,2

rozpočtové
opatření
+ 42 117,1

rozpočet
po úpravě
42 117,1
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414/14/4/2016

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo schválit prominutí pohledávky na poplatku
z prodlení v celkové výši 25 545,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 31 931,00 Kč, a to za podmínky
uhrazení neprominuté části v částce 6 386,00 Kč, za manžely A. a R.V., nájemci bytu v objektu k
bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku v k.ú. Přerov vzniklého z důvodu
prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh
za byt v domě.

415/14/4/2016

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži
části pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného
z věcného břemene zřídit a provozovat stanoviště na tříděný odpad s tím spojeného omezení,
spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám
přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně
případné rekonstrukce a odstranění tohoto stanoviště k tíži pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice,
ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ:
60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně
1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem
Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a statutárním
městem Přerov, jako budoucím oprávněným ve znění dle přílohy 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný
doručí budoucímu povinnému návrh smlouvy o zřízení služebnosti s geometrickým plánem
na zaměření rozsahu služebnosti a znaleckým posudkem na stanovení jednorázové úhrady
za zřízení služebnosti.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.3.2016
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.

416/14/5/2016

Rozpočtové opatření - převody

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle
důvodové zprávy.
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417/14/5/2016

Rozpočtové opatření č. 2 a 3

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

418/14/6/2016

Územní plán města Přerova - 4. změna

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje rozdělení změny č. 4 Územního plánu města
Přerova na dvě části:
a)

Změna č. 4 A Územního plánu města Přerova, jejímž obsahem bude odstranění nesrovnalostí
vyplývající z digitalizace katastru nemovitostí a vymezení přestavby průsečné křižovatky
silnice II/436 a místní komunikace ulice Dluhonská na okružní křižovatku jako veřejně
prospěšné stavby.

b)

Změna č. 4 B Územního plánu města Přerova, jejímž obsahem bude stanovení koncepce
odkanalizování místních částí města.

419/14/7/2016

Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku
- Přerovské listy, Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí
10. Etapa (Tyršova, Teličkova), Stavební úpravy základní školy, Za
Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, Chodníky – Vnitroblok Žižkova,
Kovářská, Hanácká

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na služby s názvem
„Přerovské listy“ dle důvodové zprávy,

2.

schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem „Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí 10. Etapa (Tyršova,
Teličkova)“ dle důvodové zprávy,

3.

schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“ dle důvodové
zprávy,

4.

schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem „Rekonstrukce komunikací - vnitroblok Žižkova, Přerov a Oprava komunikace ulic
Hanácká, Kovářská, Popovice“ dle důvodové zprávy,

420/14/7/2016

Centralizace nákupů – schválení smlouvy o společném postupu při
zadání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových služeb
na období 2016 a 2017

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

5

1.

bere na vědomí informace o neúčasti společnosti Teplo Přerov a.s. na společném postupu při
zadání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových služeb na období 2016 a 2017

2.

revokuje usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 401/13/7/2016 přijaté na 13. zasedání
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016, kterým bylo schváleno uzavření
smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání veřejné zakázky podle § 2 odst.
9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2716
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za účelem společného postupu při
zadávání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových služeb na období 2016
a 2017

3.

schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání veřejné
zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za účelem
společného postupu při zadávání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových
služeb na období 2016 a 2017, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle
přílohy č. 1 („Smlouva o vzniku společnosti“)

4.

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání
souvisejícího s uzavřením Smlouvy o vzniku společnosti, k jeho uzavření a jeho podpisu

421/14/7/2016

Investiční akce nad 500. tis. Kč k realizaci v roce 2016

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí seznam přecházejících investičních akcí z roku 2015 do roku 2016 dle
přiložené tabulky a dle důvodové zprávy,

2.

bere na vědomí realizaci investičních akcí v roce 2016 dle přiložené tabulky a důvodové
zprávy, které byly schválené rozpočtovým opatřením, usnesení z jednání zastupitelstva města
Přerova ze den 14.12.2015 a ze dne 18.1.2016,

3.

bere na vědomí seznam připravovaných investičních akcí pro možnou realizaci v roce 2016
dle přiložené tabulky a dle důvodové zprávy.

422/14/7/2016

Regenerace Přerov II - Předmostí, 10. etapa, (Tyršova, Teličkova)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Projekt Regenerace sídliště Přerov II –
Předmostí, 10. etapa (Tyršova, Teličkova) pro realizaci v roce 2016 dle důvodové zprávy.

423/14/8/2016

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov (MAP)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje pro rok 2016 předfinancování projektu MAP ve výši 830.800,- Kč,

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

schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:
PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

6409
3113

219
612

Ostatní činnosti j.n. (rezerva)
Základní škola (projekt MAP)

8 500,0
200,0

rozpočtové
opatření
- 830,8
+ 830,8

rozpočet
po úpravě
7 669,2
1 030,8

rozpočtové
opatření
+ 830,8

rozpočet
po úpravě
38 449,5

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

61X

Školská zařízení

37 618,7

424/14/8/2016

Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní
škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí,
Hranická 14

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku
k hospodaření uzavřenému dne 21. 02. 2013 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou
organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická
14. Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem
„Energetické opatření budovy MŠ Pod skalkou č. p. 13, Přerov II – Předmostí “ v pořizovací
ceně 2.797.768,30 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 15.3.2016
2.

pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem dodatku k protokolu o předání
a převzetí nemovitého majetku k hospodaření dle bodu 1 tohoto usnesení.

425/14/8/2016

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 1.196.000,- Kč níže uvedených projektů
školských příspěvkových organizací z Programu podpory ozdravných pobytů dětí se zhoršenou
kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České republiky z rozpočtu
statutárního města Přerova pro rok 2016:




Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, projekt s názvem „Tenisáček na ozdravném
pobytu“ ve výši 283.000,- Kč.
Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“ ve výši
263.000,- Kč,
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, projekt s názvem „Mravenčí dobrodružství“
ve výši 289.000,- Kč,
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Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“
ve výši 300.000,- Kč,
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, projekt s názvem „Špunťáčci
z Boženky“ ve výši 61.000,- Kč.

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

schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:
PAR

ORJ

PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

8115

210

Změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

170 038,2 *

PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

3113

611

Základní školy (školy v přírodě)

rozpočet
0,0

rozpočtové
opatření
+ 1 196,0

rozpočet
po úpravě
171 234,2

rozpočtové
opatření
+ 1 196,0

rozpočet
po úpravě
1 196,0

rozpočtové
opatření
+ 1 196,0

rozpočet
po úpravě
39 645,5

ZÁVAZNÝ UKAZETEL ROZPOČTU
ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

61X Školská zařízení
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

426/14/9/2016

rozpočet
38 449,5 *

Návrh na zvýšení měsíčních odměn a stanovení dne, od kterého bude
poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům Zastupitelstva
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

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

2.

stanovuje ve smyslu § 77 odst. 2 zákona o obcích poskytování měsíční odměny neuvolněným
členům Zastupitelstva města Přerova ode dne, uvedeného ve sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové
zprávy u jednotlivých funkcí.
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427/14/10/2016

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy
a připomínkami, vznesenými na 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

V Přerově dne 15. února 2016

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor Statutárního města Přerova

Ing. Jiří Kohout
člen Rady města Přerova
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