USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. dubna 2016

445/16/1/2016

Zahájení, schválení programu 16. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje upravený program 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne
18. dubna 2016,

2.

schvaluje Bc. Tomáše Navrátila a Mgr. Zdeňka Schenka za ověřovatele zápisu 16. zasedání
Zastupitelstva města Přerova.

446/16/2/2016

Úprava křižovatky Denisova - Gen. Štefánika - Ztracená

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města zajistit změnu dopravního značení
na křižovatce Denisova - Gen. Štefánika - Ztracená.

447/16/2/2016

Návrh na personální změny

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 Kontrolního výboru Mgr. Roberta Pavlíčka, a to
s účinností od 19. 4. 2016,

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 Kontrolního výboru MUDr. Jiřího Hadwigera,
a to s účinností od 19. 4. 2016,

3.

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 a předsedy Výboru pro školství a sport Pavla
Košutka, a to s účinností k 30. 4. 2016,

4.

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 a předsedy Výboru pro školství a sport Bc.
Tomáše Navrátila, a to s účinností k 1. 5. 2016,

5.

odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, z funkce předsedkyně Výboru pro sociální a zdravotnické
záležitosti a pro sociální začleňování Mgr. Helenu Netopilovou, a to s účinností k 30. 4. 2016,

6.

volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedkyně Výboru pro sociální a zdravotnické
záležitosti a pro sociální začleňování Mgr. Věru Vránovou, Ph.D. a to s účinností k 1. 5. 2016,

7.

navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů odvolat z představenstva akciové společnosti Vodovody
a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02
Přerov, IČ: 476 74 521, Mgr. Roberta Pavlíčka, a navrhuje do představenstva akciové
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společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Šířava
483/21, PSČ 750 02 Přerov, IČ: 476 74 521, Ing. Petra Hermély.
8.

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 Ing. Richarda Šlechtu
na vlastní žádost, a to s účinností od 19.4.2016.

448/16/2/2016

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace
o činnosti Rady města Přerova od 15. 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 15. zasedání Zastupitelstva
města Přerova.

449/16/3/2016

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova, pozemku p.č. 590/9 v k.ú.
Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu nemovitých
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku 590/9, ost. plocha, o výměře 49 m2,
v k.ú. Předmostí.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova – pozemku 590/9, ost. plocha, o výměře 49 m2, v k.ú. Předmostí.

450/16/3/2016

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku
Přerova – pozemku p.č. 5781/16 v k.ú. Přerov

statutárního města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5781/16, orná
půda, o výměře 462 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví Jednoty spotřebního družstva v Uherském Ostrohu,
se sídlem Veselská 733, Uherský Ostroh, IČ: 00032310, do vlastnictví statutárního města Přerov,
a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy, za podmínky rozpočtového krytí, za kupní cenu 57 980,Kč ( tj. 125,- Kč/m2).

451/16/3/2016

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 314 v k.ú. Újezdec u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný a schvaluje bezúplatný převod
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 314, ostatní plocha, ostatní
komunikace 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.
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452/16/3/2016

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova
– pozemku p.č. 239/5 v k.ú. Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje převod pozemku p.č. 239/5, zahrada, o výměře 1397 m2 v k.ú. Předmostí
ze společného jmění manželů Ing. M. a Mgr. Z.B. do majetku města za kupní cenu
131.182,- Kč, t.j. 93,90 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.7.2016
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.

453/16/3/2016

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 549/11, p.č.
549/12, p.č. 549/14, p.č. 549/24 a p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova
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. 549/11 (trvalý travní porost) o výměře 142 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova paní
M.Ž., jako osobě povinné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/11 v k.ú. Lověšice u
Přerova prominutí povinnosti, 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. 549/11 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.4.2016
2.

schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva
k pozemku p.č. 549/12 (trvalý travní porost) o výměře 2775 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova panu
J.Z., jako osobě povinné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/12 v k.ú. Lověšice u
Přerova prominutí povinnosti, 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. 549/12 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.4.2016
3.

schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva
k pozemku p.č. 549/14 (orná půda) o výměře 1691 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova panu JUDr.
K.F., jako osobě povinné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/14 v k.ú. Lověšice u
Přerova prominutí povinnosti, 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. 549/14 v k.ú. Lověšice u Přerova.
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.4.2016
4.

schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva
k pozemku p.č. 549/24 (trvalý travní porost) o výměře 3082 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova paní
R.K., jako osobě povinné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/24 v k.ú. Lověšice u
Přerova prominutí povinnosti, 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. 549/24 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.4.2016
5.

schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva
k pozemku p.č. 549/25 (orná půda) o výměře 1041 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova panu J.R.,
jako osobě povinné z předkupního práva p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova prominutí
povinnosti, 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. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.4.2016
6.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právních jednání dle bodů 1., 2., 3., 4.
a 5. usnesení, podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupních práv
v návaznosti na právní jednání dle bodu 1. 2., 3., 4. a 5. usnesení a podpisu návrhu na výmaz
vkladem předkupních práv z katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se
osvědčí zánik předkupních práv.

454/16/3/2016

Obecně závazná vyhláška č. .../2016, kterou se stanovuje řád
městského parku Michalov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. ...../2016, kterou
se stanovuje řád městského parku Michalov, ve znění dle přílohy č. 1 dle upravené důvodové zprávy.

455/16/4/2016

Rozpočtové opatření č. 7

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

456/16/4/2016

Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni
31.12.2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova
sestavenou ke dni 31.12.2015, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
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jednotek včetně výsledku hospodaření ve výši 148.581.829.03 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie
výsledek hospodaření předcházejících období.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.6.2016

457/16/5/2016

Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku
- Energetická opatření Městského domu v Přerově, Kanalizace a ČOV
Čekyně, Penčice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem „Energetická opatření Městského domu v Přerově“,

2.

schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na služby s názvem
„Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“,

458/16/6/2016

Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2016/2017

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.




schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou právnickou osobou
Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako
příjemcem, na provozní náklady Církevní mateřské školy v Přerově a jejího zařízení školního
stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové zprávy a realizované v
období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude
uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016,
a to pouze za splnění následujících podmínek:
Církevní mateřská škola v Přerově bude mít k 1. 9. 2016 zapsáno k předškolnímu vzdělávání
alespoň 20 dětí,
úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2016/2017 pro celodenní dítě (mimo poslední
ročník předškolního vzdělávání) bude v Církevní mateřské škole v Přerově činit alespoň 80%
maximální výše úplaty za předškolní vzdělávání pro celodenní dítě (mimo poslední ročník
předškolního vzdělávání) v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem pro
příslušný školní rok.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.8.2016

2.

schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy
v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, v zařízeních školního
stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem
mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu
určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti zapsané
do jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, Palackého 2833/17a.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.8.2016
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459/16/6/2016

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok
2016/2017

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ:
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2016/2017
dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.8.2016
2.

schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga Základní školy Přerov,
Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16,
pro období 9/2016 až 8/2017, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky
finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.8.2016

460/16/6/2016

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov Předmostí, Hranická 14 – JUDISTICKÝ týden pro děti

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje financování projektu příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a
Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Hranická 14, s názvem „Pětidenní sportovní JUDISTICKÝ týden pro děti“ z
rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2016 do výše 186.000 Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.6.2016
2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR POL

ORJ

PŘÍJMY (v tis. Kč)

8115 210

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

rozpočet

rozpočtové rozpočet
po úpravě
opatření
194 531,1* + 186,0
194 717,1

PAR ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

3113 610

Základní školy

21 153,9

rozpočtové
opatření
+ 186,0

rozpočet
po úpravě
21 339,9

rozpočtové
opatření
+ 186,0

rozpočet
po úpravě
39 914,1

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

61X

Školská zařízení

39 728,1
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461/16/7/2016

Žádost o dotaci Olomouckého kraje

Unie

nestátních

neziskových

organizací

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov
a subjektem Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, IČ 72563401, se sídlem
Olomouc, Jungmannova 972/25, PSČ 779 00, na realizaci projektu "Spojujeme a inspirujeme
neziskovky 2016".

462/16/7/2016

Žádost o dotaci - "LIBERTY PEOPLE"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov
a subjektem "LIBERTY PEOPLE", IČ 01571877, se sídlem Levín 81, Pošta Úštěk, PSČ 411 45,
na dlouhodobý partnerský projekt pomoci osobám ve výkonu trestu, před propuštěním a po propuštění
z výkonu trestu v roce 2016.

463/16/8/2016

Zřízení veřejné služby Senior taxi ve městě Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr zřízení služby „Senior taxi“ pro seniory města Přerova s trvalým pobytem
na území města Přerova, kteří dovršili 65 let a starších s předpokládaným termínem zahájení
od 1. 9. 2016 ve smyslu důvodové zprávy,

2.

ukládá Radě města Přerova předložit Zastupitelstvu města na jeho červnové zasedání
ke schválení konkrétní podobu realizace této služby ve městě Přerově včetně jejího
rozpočtového krytí a zajištění výběru provozovatele.

464/16/8/2016

Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Přerov
za rok 2015.

465/16/9/2016

Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Kouby

Zastupitelstvo města Přerova po projednání si vyhrazuje pravomoc rozhodovat o poskytování
individuálních dotací nad 5.000 Kč v jednotlivých případech fyzickým osobám nebo právnickým
osobám.
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466/16/9/2016

Projednání návrhů, námětů a připomínek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy
a připomínkami, vznesenými na 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.

V Přerově dne 18. dubna 2016

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor statutárního města Přerova

Bc. Tomáš Navrátil
náměstek primátora statutárního města Přerova
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