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

428/15/1/2016 Zahájení, schválení programu 15. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. 
března 2016,

2. schvaluje Ing. Petra Vránu a Mgr. Radovana Rašťáka za ověřovatele zápisu 15. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

429/15/2/2016 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami, vznesenými na 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.

430/15/3/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 14. 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 14. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

431/15/4/2016 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí                
z vlastnictví statutárního města Přerova – části objektu občanské 
vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č. 1981/16, a části pozemku p.č. 1981/16, v k.ú. 
Přerov, (Jasínkova 4)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu části 
objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č. 1981/16, (Jasínkova 4), prostor o celkové výměře 375,49 m2 a části 
pozemku p.č. 1981/16, zast. pl. a nádvoří, o celkové výměře cca 140 m2, v k.ú. Přerov            
z vlastnictví statutárního města Přerov.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části objektu občanské 
vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 
1981/16, (Jasínkova 4), prostor o celkové výměře 375,49 m2 a části pozemku p.č. 1981/16, 
zast. pl. a nádvoří, o celkové výměře cca 140 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerov.
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432/15/4/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu  části 
pozemku p.č. 138,  ost. plocha,  o  výměře  100 m2 a části p.č. 416/1,ost. plocha  o výměře 
cca 23 m2  v k.ú.  Lýsky.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části pozemku p.č.  138,  ost. 
plocha,  o  výměře cca 100 m2 a části  pozemku p.č. 416/1,ost. plocha  o výměře cca 23 m2     
v k.ú.  Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerova.

433/15/4/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova  - úplatném převodu dvou části 
pozemku p.č. 5114,  ost. plocha,  o  výměře cca 44 m2 a pozemku p.č. 4667/3, ost. plocha,      
o výměře 18 m2  v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod dvou části pozemku p.č. 
5114,  ost. plocha, o  výměře cca 44 m2 a pozemku p.č. 4667/3, ost. plocha , o výměře 18 m2   
v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova.

434/15/4/2016 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí –
pozemků p.č. st. 278, p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 
216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 
216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 
236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, části p.č. 
238/12, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 
238/32, části p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 
360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku 
p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 979/22/3/2014, bod 1 
přijatého na 22. jednání dne 10.2.2014, tak, že se usnesení mění a doplňuje a nově zní takto:

Zastupitelstvo města Přerova schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí -
pozemků p.č. st. 278, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 173 m2, p.č. st. 538, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 41 m2, p.č. st. 539, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 486 m2, p.č. st. 540, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 447 m2, p.č. 30/22, ostatní plocha, o výměře 75 m2, p.č. 216/6, 
trvalý travní porost, o výměře 2707 m2, p.č. 216/9, ostatní plocha, o výměře 24908 m2,  p.č. 216/20, 
trvalý travní porost, o výměře 7468 m2, p.č. 216/24, ostatní plocha, o výměře 1085 m2, p.č. 216/25, 
ostatní plocha, o výměře 152 m2, p.č. 216/31, ostatní plocha, o výměře 1301 m2, p.č. 216/32, ostatní 
plocha, o výměře 1244 m2, p.č. 216/33, ostatní plocha, o výměře 2163 m2, p.č. 216/40, trvalý travní 
porost, o výměře 902 m2 p.č. 236/1, ostatní plocha, o výměře 2189 m2, p.č. 236/2, ostatní plocha, o 
výměře 6217 m2, p.č. 236/4, ostatní plocha, o výměře 2054 m2, p.č. 236/5, ostatní plocha, o výměře 
3902 m2, p.č. 237, ostatní plocha, o výměře 3313 m2, p.č. 238/2, ostatní plocha, o výměře 4580 m2, 
p.č. 238/4, ostatní plocha, o výměře 561 m2, p.č. 238/6, ostatní plocha, o výměře 645 m2, p.č. 238/11, 
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ostatní plocha, o výměře 291 m2, části p.č. 238/12, ostatní plocha, o výměře cca 312 m2, p.č. 238/16, 
ostatní plocha, o výměře 13 m2, p.č. 238/17, ostatní plocha, o výměře 461 m2,  p.č. 238/26, ostatní 
plocha, o výměře 586 m2, p.č. 238/29, ostatní plocha, o výměře 1080 m2, p.č. 238/32, ostatní plocha, o 
výměře 450 m2, části p.č. 238/36, ostatní plocha, o výměře cca 900 m2, p.č. 239/1, trvalý travní porost, 
o výměře 310 m2, p.č. 239/3, trvalý travní porost, o výměře 394 m2, p.č. 357/1, ostatní plocha, o 
výměře 10136 m2, p.č. 360/3, ostatní plocha, o výměře 1026 m2, p.č. 360/4, ostatní plocha, o výměře 
384 m2, p.č. 368/4, orná půda, o výměře 2144 m2, p.č. 520/2, ostatní plocha, o výměře 3 m2 všechny v 
k.ú. Předmostí (ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 14617099) a 
p.č. 238/28, ostatní plocha, o výměře 585 m2 v k.ú. Předmostí (dnes ve vlastnictví společnosti PMS 
Reality a.s., se sídlem Hanušovice, Pivovarská 261, IČ: 47676647) za část pozemku p.č. 1040, orná 
půda, o výměře 83162 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova (ve vlastnictví statutárního města Přerova).

435/15/4/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 510/9,  v k.ú.  
Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 4/12  pozemku p.č. 510/9, 
orná půda, v k.ú.  Předmostí, ve vlastnictví J.Č., k podílu id. 4/12 pozemku p.č. 510/9, orná 
půda, v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví D.Z., k podílu id.1/12 pozemku p.č. 510/9, orná půda, v 
k.ú. Předmostí, ve vlastnictví L.R., vyznačené na situaci v příloze.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – podílu id. 4/12  pozemku p.č. 510/9, orná půda, v k.ú.  Předmostí, 
ve vlastnictví J.Č.,  podílu id. 4/12 pozemku p.č. 510/9, orná půda,  v k.ú.  Předmostí, ve 
vlastnictví D.Z.,  podílu id.1/12 pozemku p.č. 510/9, orná půda,  v k.ú.  Předmostí, ve 
vlastnictví L.R..

3. rozhoduje, že  nevyužije předkupního práva k podílu id. 4/12  pozemku p.č. 510/9, orná půda, 
v k.ú.  Předmostí, ve vlastnictví J.Č., k podílu id. 4/12 pozemku p.č. 510/9, orná půda, v k.ú.  
Předmostí, ve vlastnictví D.Z., k podílu id.1/12 pozemku p.č. 510/9, orná půda,  v k.ú.  
Předmostí, ve vlastnictví L.R.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 29.4.2016

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.

436/15/4/2016 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. schvaluje 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 
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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 do vlastnictví Z.N., za kupní cenu  ve výši 
710.000,-Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.4.2016

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.

437/15/4/2016 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a  J.P., bývalým 
nájemcem bytové jednotky  v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3456 v k.ú. Přerov  jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet 
pohledávky statutárního města Přerova za J.P. na neuhrazených přefakturacích a úroku z 
prodlení k datu 18. 03. 2016 v celkové částce 13 339,00 Kč – z toho dluh  na neuhrazených 
přefakturacích činí 12 331,00 Kč a na úroku z prodlení k datu 18. 03. 2016 činí 1 008,00 Kč, a 
to v měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 27 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 podpisu právního jednání dle návrhu
na usnesení.

438/15/5/2016 Rozpočtové opatření č. 5

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

439/15/6/2016 Územní plán města Přerova - změny

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odkládá projednání zadání 7. změny Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto 
návrhu na usnesení a podle důvodové zprávy.

2. schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, zadání 8. změny Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto 
návrhu na usnesení a podle důvodové zprávy.

440/15/6/2016 Protipovodňová ochrana levého břehu Bečvy mezi mostem Legií a 
železnicí - smlouva o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním městem 
Přerovem, jako poskytovatelem, a Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 
Brno, IČ: 708 90 013, jako příjemcem, ve výši 400.000,- Kč, a to na investiční akci „Bečva, 
Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem 1L/08 – nábřežní betonová zídka“, ve znění dle 
přílohy důvodové zprávy.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet 
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech

181 195,0 * + 400,0 181 595,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

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

rozpočet
po úpravě

2331 023 Úpravy vodohospodářsky významných a 
vodárenských  toků

4 400,0 + 400,0 4 800,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 512,3 + 400,0 25 912,3

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

441/15/7/2016 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Přerova ve věci schválení 
záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku - Stavební 
úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1 revokuje část usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 419/14/7/2016, ze dne 15. února 2016, 
v bodu 3,

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

442/15/7/2016 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zajistit projektovou přípravu 
na investiční akci Vybudování oddílné kanalizace a ČOV v místní části Přerova VII Čekyně a oddílné 
kanalizace v místní části Přerova XII Penčice včetně propojení na ČOV v rozsahu dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně vydání příslušných rozhodnutí. 
Dokumentace budou zpracovány v souladu s požadavky dotačních podmínek OPŽP.
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443/15/7/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyjadřuje poděkování realizačnímu týmu a kolektivu 
hokejistů HC Zubr Přerov za sportovní úspěch a příkladnou reprezentaci města.

444/15/7/2016 Různé

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami vznesenými zastupiteli k bodu 7.3 schváleného programu.

V Přerově dne 14. 3. 2016

      Mgr. Vladimír Puchalský                              Ing. Petr Vrána
primátor Statutárního města Přerova                       člen Rady města Přerova


