USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 16. května 2016

467/17/1/2016

Zahájení, schválení programu 17. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 16. května 2016,

2.

schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka a Ing. Bohumíra Střelce za ověřovatele zápisu
17. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

468/17/2/2016

Návrh Výboru pro místní části - protihluková opatření v rámci stavby
Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí návrh Výboru pro místní části, aby zastupitelstvo požádalo s.o. SŽDC
o vybudování protihlukových stěn na území Přerova – Předmostí, Přerova - Popovic, Přerova
- Lýsek v rámci stavby "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ a ukládá Radě města Přerova
učinit veškeré nezbytné kroky k zajištění maximální protihlukové ochrany obyvatel Přerova a
jeho místních částí (měření hluku, oponentní hluková studie, spolupůsobení hluku dálnice a
železnice a MUK, vybudování protihlukové stěny).

2.

bere na vědomí, že Rada města Přerova svým usnesením č. 1469/43/5/2016 ze dne 5. května
2016 již v této věci konala.

469/17/2/2016

Návrh na personální změny

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

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. Radovana Muchu,
MBA, a to s účinností k 1. 6. 2016,

2.

odvolává z funkce organizačního pracovníka Hospodářského výboru Mgr. Zdeňka Vojtáška, a
to s účinností k 1. 5. 2016,

3.

jmenuje organizační pracovnicí Hospodářského výboru Mgr. Veroniku Stejskalovou, a to
s účinností od 17. 5. 2016.

470/17/2/2016

Zpráva z kontroly uložené Kontrolnímu výboru usnesením ZM
č. 306/11/2/2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí Zápis z kontroly plnění usnesení ZM č. 306/11/2/2015 Podnět zastupitele
města Přerova Ing. Jiřího Kohouta
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2.

doporučuje Radě města Přerova v působnosti valné hromady společnosti Přerovská
rozvojová, s.r.o. zajistit předání chybějících dokumentů pro úplné provedení kontroly
Kontrolního výboru dle usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 306/11/2/2015.

471/17/2/2016

Podnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Věry Vránové,
Ph.D. - "Zřízení veřejné služby Senior taxi ve městě Přerově"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 463/16/8/2016 bod 2
přijatého na 16. zasedání konaném dne 18. 4. 2016, tak, že se usnesení mění a nově zní takto:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova předložit Zastupitelstvu města
nejpozději na jeho říjnové zasedání ke schválení konkrétní podobu realizace této služby ve městě
Přerově včetně jejího rozpočtového krytí a zajištění výběru provozovatele.

472/17/2/2016

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace
o činnosti Rady města Přerova od 16. 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 16. zasedání Zastupitelstva
města Přerova.

473/17/3/2016

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí
do vlastnictví statutárního města Přerov – objektu bydlení č.p. 406,
příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č.
731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732 v k.ú. Přerov (Velké Novosady 5)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitostí - objektu bydlení
č.p. 406, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 731 a
pozemků p.č. 731, zast. pl. a nádvoří, o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost. pl., manipulační plocha,
o výměře 886 m2, vše v k.ú. Přerov (Velké Novosady 5) z vlastnictví společnosti První KPU,
s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Kojetínská 3036/56, IČ 29446635 do vlastnictví statutárního
města Přerova.

2.

schvaluje nevyužít předkupního práva k nemovitostem - objektu bydlení č.p. 406, příslušném
k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731, zast. pl. a
nádvoří, o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost. pl., manipulační plocha, o výměře 886 m2, vše v
k.ú. Přerov (Velké Novosady 5) ve vlastnictví společnosti První KPU, s.r.o., se sídlem Přerov
I-Město, Kojetínská 3036/56, IČ 29446635.

3.

schvaluje uzavření dohody o zrušení předkupního práva k nemovitostem - objektu bydlení
č.p. 406, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 731 a
pozemků p.č. 731, zast. pl. a nádvoří, o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost. pl., manipulační plocha,
o výměře 886 m2, vše v k.ú. Přerov (Velké Novosady 5) mezi statutárním městem Přerov a
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společností První KPU, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Kojetínská 3036/56, IČ 29446635, ve
znění dle přílohy č. 1.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.6.2016

474/17/3/2016

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města
Přerova – pozemků p.č. 383, p.č. 384 a p.č. 385 vše v k.ú. Žeravice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod pozemků p.č. 383, trvalý
travní porost, o výměře 34 m2, p.č. 384, orná půda, o výměře 29 m2 a p.č. 386, orná půda o výměře
538 m2 vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví pana J*** V***, bytem *** do majetku statutárního města
Přerova za dohodnutou kupní cenu 40.000,- Kč, t.j. 66,55 Kč/m2.

475/17/3/2016

1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova –
veřejné osvětlení vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 1028
oba v k.ú. Újezdec u Přerova
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1.

schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –

kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů vybudovaného na pozemcích p.č. 1027/7
a 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova ze spoluvlastnictví manželů M*** a D*** Ch***, bytem
***, manželů *** J***a ***. B*** K***, bytem *** pana P*** M***, bytem *** a paní
L*** R***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi manželi M*** a D*** Ch***,
bytem *** manželi *** J*** a ***. B*** K***, bytem ***, panem P*** M***, bytem *** a paní
L***R***, bytem *** (jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím
obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 1. Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy
budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému doklad o povolení užívání stavby inženýrské sítě –
kabelové vedení veřejného osvětlení včetně 3 ks sloupů, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí
darovací smlouvy.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.7.2016

2.

schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z

věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného osvětlení včetně sloupů a s
tím spojené 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 vedení k tíži pozemku p.č.
1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova, v podílovém spoluvlastnictví manželů M*** a D*** Ch***,
bytem *** k id ¼, pana *** J*** J***, bytem *** k id 5/12, manželů *** J*** a ***
B***K***, bytem *** k id 1/6, pana P*** M***, bytem *** k id 1/12 a paní L*** R***,
bytem ***k id 1/12 to ve prospěch statutárního města Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi podílovými spoluvlastníky pozemku p.č. 1027/7 v k.ú.
Újezdec u Přerova - manželi M*** a D*** Ch***, bytem Přerov, U Žebračky 12 k id ¼, panem ***
J*** J***, bytem *** k id 5/12, manželi *** J*** a ***B*** K*** bytem *** k id 1/6, panem P***
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M***, bytem *** k id 1/12 a paní L***R*** bytem *** k id 1/12, jako budoucími povinnými z
věcného břemene, statutárním městem Přerov, jako budoucím oprávněným z věcného břemene ve
znění dle přílohy č.2.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy
statutární město Přerov (budoucí oprávněný z věcného břemene) nabyde vlastnické právo ke stavbě
inženýrské sítě – kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 3 ks sloupů a současně ode dne, kdy
budoucí povinní z věcného břemene předloží budoucímu oprávněnému geometrický plán s
vyznačením rozsahu věcného břemene, včetně ochranného pásma, potvrzený příslušným katastrálním
úřadem, nejpozději však do 3 let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Budoucí povinní z věcného břemene uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a
správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.7.2016
3.

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

476/17/3/2016

Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví
statutárního města Přerova - dodatek č. 13 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 13 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám.
T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.11.2009, dodatku č.
2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne
2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012,
dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013, dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014 a
dodatku č. 12 ze dne 20.4.2015, kterým se z majetku svěřeného k hospodaření vyjímají movité věci –
přístroje a zvláštní technická zařízení, inv. č. 018-00000062 v účetní hodnotě 222.753,87 Kč, inventář,
inv. č. 018-00000063 až 018-00000065, v celkové účetní hodnotě 559.300,-Kč, drobný dlouhodobý
hmotný majetek nad 3.000,-Kč, inv. č. 018-00000021 až 018-00000061, v celkové účetní hodnotě
396.675,15Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,-Kč, inv. č. 018-00000076, 01800000078 až 018-00000138, v celkové účetní hodnotě 115.527,98Kč, ve znění dle přílohy.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.5.2016

477/17/3/2016

Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města
Přerova – k tíži pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z
věcného břemene zřídit a provozovat přechod pro chodce se středovým ostrůvkem a s tím
spojené 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 přechodu pro chodce a středového
ostrůvku k tíži pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerova, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se
sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 70960399 to ve prospěch statutárního města Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou.
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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, Jeremenkova
40a, IČ: 70960399, jako budoucím povinným a vlastníkem pozemku, statutárním městem Přerov, jako
budoucím oprávněným a společností GALERIE Přerov s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7,
IČ: 29287138, jako investorem a stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do jednoho měsíce, ode dne, kdy
statutární město Přerov, jako budoucí oprávněný z věcného břemene, doručí budoucímu povinnému
návrh smlouvy, včetně geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene – služebnosti a
znaleckého posudku, kterým bude stanovena výše jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene –
služebnosti a předávací protokol stavby. Investor je povinen do 1 měsíce od vydání kolaudačního
souhlasu stavby „Obchodní galerie Přerov – Přechod přes ulici Šířava“ prokazatelně doručit
budoucímu povinnému geometrický plán s vyznačením rozsahu věcného břemene služebnosti a
předávací protokol stavby. Vyhotovení znaleckého posudku zajistí budoucí povinný. Investor bude
hradit veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti.
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.

478/17/4/2016

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok
2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje

a)

Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2015, včetně příloh a
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
s celoročním hospodařením roku 2015, a to bez výhrad,

b)

výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

c)

vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí,

d)

Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků statutárního města Přerova
k 31.12.2015,

2.

bere na vědomí rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31.12.2015 dle přílohy č. 13.

479/17/5/2016

Rozpočtové opatření č. 9

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle
důvodové zprávy.
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480/17/5/2016

Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na centrální
požární stanici Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc,
IČ: 70885940, na pořízení termokamery pro efektivnější řešení záchranných a likvidačních
prací při mimořádných událostech. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové
smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016,

2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu:
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

210 Ostatní činnosti j.n.
(individuální dotace)
5279
110 Záležitosti krizového řízení j. n.
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

6409

3.

341,7 *

rozpočtové
opatření
- 200,0

rozpočet
po úpravě
141,7

0,0

+ 200,0

200,0

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
dle bodu 1 tohoto usnesení.

481/17/5/2016

Dotace pro J. Bláhovou na akci Galavečer v Dubu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč
subjektu Jitka Bláhová, IČ: 14787725, se sídlem Praha 4, Pod Pekařkou 1186/15, na Benefiční
Galavečer v Dubu.

482/17/6/2016

Plánovací smlouva

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

ruší usnesení č. 213/8/6/2015 ze dne 13.7.2015, kterým bylo schváleno uzavření plánovací
smlouvy.

2.

schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi
statutárním městem Přerovem a žadateli panem P***M***, trvalým bydlištěm ***, 75002
Přerov, paní L*** R***, bytem ***, Přerov I-Město, 75002 Přerov, manželi Mgr. J*** K***
a Mgr. B*** K***, bytem ***, Přerov I-Město, 75002 Přerov, manželi M*** Ch*** a D***
Ch***, ***, Přerov I-Město, 75002 Přerov na vybudování nové veřejné infrastruktury na
pozemcích p. č. 1026, 1027/7 a p. č. 1028 v k. ú. Újezdec u Přerova.

3.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 2
návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.

483/17/7/2016

Žádost o poskytnutí dotace – Základní umělecká škola Bedřicha
Kozánka, Přerov
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Základní umělecká škola Bedřicha
Kozánka, Přerov, IČ 47184442, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, tř. 17. listopadu 3443/2,
na pořízení keramické pece pro potřeby výtvarného oboru základní umělecké školy.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního
programu statutárního města Přerova pro rok 2016,
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.6.2016

2.

pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
dle bodu 1 tohoto usnesení,

3.

schvaluje následující úpravu rozpočtu:
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

6409

210 Ostatní činnosti j.n.
(individuální dotace)
3231
610 Základní umělecké školy
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

484/17/8/2016

rozpočet
358,7 *
0,0

rozpočtové rozpočet
opatření po úpravě
- 17,0
341,7
+ 17,0

17,0

Žádost o dotaci - NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem NA KOLE DĚTEM – nadační fond
Josefa Zimovčáka, IČ 29235175, se sídlem Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou –
Milokošť, na podporu projektu Na kole dětem v roce 2016. Veřejnoprávní smlouva bude
uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.7.2016

2.

pověřuje náměstka Bc. Tomáše Navrátila k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.

3.

schvaluje následující úpravy rozpočtu:
PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

6409

210

4349

620

Ostatní činnosti j.n.
(individuální dotace)
Ostatní sociální péče a pomoc
ostatním skupinám obyvatelstva

rozpočet
378,7

rozpočtové
opatření
- 20,0

rozpočet po
úpravě
358,7

12,3

+ 20,0

32,3
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485/17/8/2016

Žádost o dotaci - ANTIŠMEJDI s.r.o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 42.000 Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem
ANTIŠMEJDI s.r.o., IČ 03325938, se sídlem Úzká 308, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, na
realizaci projektu "Senior v bezpečí".

486/17/9/2016

Zásady pro udělování čestného občanství města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo schválit Zásady pro udělování čestného
občanství města Přerova ve znění varianty 1 přílohy materiálu.

487/17/9/2016

Uzavření dohody o splátkách

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem
Přerovem, jako věřitelem a Mgr. Z.V., jako dlužníkem, o pravidelných měsíčních splátkách ve výši
1 700,- Kč do celkové výše pohledávky ve výši 62 600,-, odpovídající výši zůstatku bezúročné
návratné zápůjčky poskytnuté ze sociálního fondu se lhůtou splatnosti nejpozději do 15.06.2019.
Součástí dohody bude uznání dluhu co do jeho důvodu a výše dlužníkem a dohoda mezi věřitelem a
dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena řádně a včas.

488/17/9/2016

Delegování zástupců města na valné hromady nevládní neziskové
organizace CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje Pavla Košutka a v době jeho nepřítomnosti Ing.
arch. Jana Horkého jako zástupce statutárního města Přerova na jednání valné hromady nevládní
neziskové organizace CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00
Brno, IČ: 035 19 996, ve všech projednávaných záležitostech.

489/17/9/2016

Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty pro rok 2016

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2016 s níže uvedenými
žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši:

Pro účel A Programu:
Základní škola Přerov, Svisle 13, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Svisle 13, IČ: 47858052,
na aktivitu Budování odborné učebny přírodopisu-pořízení pomůcek k rozvoji EVVO, ve výši
24.000,00 Kč,
Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 27, IČ: 45180091,
na aktivitu Hrajeme si s odpadem, aneb hrajeme na odpad..., ve výši 25.800,00 Kč,
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov,
IČ: 00097969, na aktivitu Jak semena putují krajinou, ve výši 50.000,00 Kč,
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Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Za mlýnem 1,
IČ: 47858311, na aktivitu Mezinárodní Den Země, ve výši 17.000,00 Kč,
Střední škola gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7, se sídlem Přerov, Šířava 7, IČ: 60609460,
na aktivitu Po stopách potulného mnicha, ve výši 18.000,00 Kč,
Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469,
na aktivitu Environmentální soutěže a vzdělávání ve školním roce 2016/2017, ve výši 22.500,00 Kč,
Občanská společnost DSi, z.s., se sídlem Beňov 75, IČ: 27001041, na aktivitu Ňufíček a životní
prostředí, ve výši 15.000,00 Kč,
Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I - Město, IČ: 26550997,
na aktivitu Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny v praxi - Přerovsko, ve výši 25.450,00 Kč;
Pro účel B Programu:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov,
IČ: 00097969, na aktivitu Ekoporadna ORNIS, ve výši 49.500,00 Kč;
Pro účel C Programu:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov,
IČ: 00097969, na aktivitu Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov v roce
2016, ve výši 200.000,00 Kč;
2.

neschvaluje poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
pro rok 2016 níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši:

Pro účel A Programu:
Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kozlovská 44,
IČ: 60782081, na aktivitu Přírodní zahrada, ve výši 22.000,00 Kč,
Duha klub Rodinka, pobočný spolek, se sídlem tř. 17. listopadu 16, Přerov, IČ: 71174826, na aktivitu
Badatelsko-kreativní aktivity, ve výši 40.000,00 Kč,
Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Želatovská 8, Přerov, Přerov I-Město, IČ: 49558862,
na aktivitu Dřevo, mulč a voda, ve výši 30.000,00 Kč,
Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Máchova 14, IČ: 62350161,
na aktivitu Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26 – U zajíčků, 3. etapa, ve výši 23.200,00 Kč,
Mateřská škola Přerov, Komenského 25, sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 25,
IČ: 62350153, na aktivitu Zlaté dětské ručičky II, ve výši 13.068,00 Kč,
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se
sídlem Přerov 2, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu Školní soutěž a výukové programy
s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši 36.000,00 Kč;
3.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání ve věci uzavření
veřejnoprávních smluv dle bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jejich podpisu.

490/17/9/2016

Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb
na území města Přerova pro rok 2016
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu
exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2016 s níže
uvedenými žadateli v uvedené výši:

BRNOTEL s.r.o., se sídlem ul. Jana Uhra 159/1, Veveří, IČ: 25593757, na výměnu oken a
klempířských prvků vnější fasády objetu Jiráskova ulice čp. 157, Přerov, pozemek p.č. 54/1, k.ú.
Přerov, ve výši 50.000,00 Kč,
Ing. V.L.na obnovu části městských hradeb ležících na pozemku p.č. 247, k.ú. Přerov, ve výši
50.000,00 Kč;
2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání ve věci uzavření
veřejnoprávních smluv dle bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jejich podpisu.

491/17/9/2016

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple
sv. Jiří v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na III.
etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem
Přerov, Kratochvílova 6, IČ 45180199, ve výši 50.000,00 Kč. Smlouva bude uzavřena pouze v
případě, že na obnovu kaple sv. Jiří bude poskytnut finanční příspěvek z dotačního titulu
Ministerstva kultury ČR – Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón ČR;

2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání ve věci uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jejího podpisu.

492/17/9/2016

Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. …/2016,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem ve znění dle přílohy č. 1
důvodové zprávy.

493/17/10/2016

Podnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou postupu realizace
investiční akce „Dočasná oprava komunikace Ke Tmeni, Újezdec.“

494/17/10/2016

Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova zaslat jménem
města Přerova vyjádření podpory hokejovému týmu ČR na MS v Moskvě.

495/17/10/2016

Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského a člena Zastupitelstva
města Přerova Ing. Petra Vrány
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit členu Zastupitelstva města Přerova
Mgr. Přemyslu Dvorskému zaslat jménem města Přerova vyjádření podpory hokejovému týmu ČR
na MS v Moskvě.

496/17/10/2016

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a
připomínkami, vznesenými na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.
V Přerově dne 16. 5. 2016

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor statutárního města Přerova

Pavel Košutek
náměstek primátora statutárního města Přerova

11

