USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. června 2016

497/18/1/2016

Zahájení, schválení programu 18. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje program 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. června 2016,

2.

schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského a Ing. Michala Symerského
za ověřovatele zápisu 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

498/18/2/2016

Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zápis z kontroly dodržování právních
předpisů magistrátem na úseku samostatné působnosti za rok 2015, a to
a) čerpání rozpočtových prostředků statutárního města Přerova na náhrady mzdy nebo ušlého výdělku
neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova
b) poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova
c) poskytování cestovních náhrad osobám, které nejsou zaměstnanci statutárního města Přerova
na základě pracovní smlouvy, z rozpočtových prostředků statutárního města Přerova.

499/18/2/2016

Návrh na personální změnu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

odvolává z funkce člena Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu pana Ladislava Mlčáka,
a to s účinností k 30. 6. 2016,

2.

volí do funkce člena Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu paní Naděždu Valachovou,
a to s účinností od 1. 7. 2016.

3.

odvolává z členství ve Výboru pro místní části zástupce místního výboru Henčlov pana Aleše
Vohnického, a to s účinností od 21. 6. 2016,

4.

volí do funkce člena Výboru pro místní části pana Petra Lagu, předsedu místního výboru
Henčlov, a to s účinností od 21. 6. 2016.

500/18/2/2016

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace
o činnosti Rady města Přerova od 17. 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 17. zasedání Zastupitelstva
města Přerova.
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501/18/3/2016

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí
do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 6868/164, p.č.
6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163, p.č. 910/1, jehož součástí je
objekt č.p. 631, p.č. 6868/162, p.č.6868/64 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatných převodech
nemovitých věcí uvedených v bodech 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 z vlastnictví společnosti České dráhy
a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního
města Přerova.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 6868/83,
označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a jako pozemek p.č. 6868/164, ost. pl.,
dráha, o výměře 2.328 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního města Přerov.

3.

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemků p.č. 6868/154, ost. pl.,
ost. dopravní pl., o výměře 197 m2, p.č. 6868/155, ost.pl., ost. dopravní pl., o výměře 220 m2,
část pozemku p.č. 6868/83, označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a jako
pozemek p.č. 6868/163, ost. pl., dráha, o výměře 2.872 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví
společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do
vlastnictví statutárního města Přerov.

4.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 910/1, zast. pl.
a nádvoří, o výměře 742 m2, jehož součástí je stavba pro dopravu č.p. 631, příslušná k části
obce Přerov I-Město, Husova 3, v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se
sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního města
Přerov.

5.

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6868/162, ost. pl.,
dráha, o výměře 1.076 m2, na němž stojí stavba parkovacího domu pro kola ve vlastnictví
společnosti Přerovská rozvojová s.r.o., v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s.,
se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního města
Přerov.

6.

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6868/64, zast. pl.
a nádvoří, o výměře 94 m2, na němž stojí stavba obchod č.p. 2949, příslušná k části obce
Přerov I-Město, (ve vlastnictví I.B. a V.P.), v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České
dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví
statutárního města Přerov.

7.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod objektu obchodu č.p. 2949,
příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 6868/64, zast. pl. a nádvoří,
o výměře 94 m2, (ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží
L. Svobody 1222, IČ 70994226), z vlastnictví I.B. a V.P. do vlastnictví statutárního města
Přerov.

8.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod prodejního stánku, na
pozemku p.č. 6868/83, ost. pl., dráha, (ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226), z vlastnictví K.J. do vlastnictví statutárního
města Přerov.
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502/18/3/2016

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města
Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 v objektu k
bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov
I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

ruší usnesení č. 1168/25/3/2014, přijaté na 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne
15.9.2014.

2.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové
jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 m2 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612,
příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2, zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5 v Přerově).

3.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky
č. 2611/103 o výměře 36,1 m2 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném
pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2, zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5 v Přerově), včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce
Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Přerov a pozemku p.č. 2424/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, ve výši 361/16369.

503/18/3/2016

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 708, ostatní
plocha silnice v k.ú. Penčičky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu nemovité
věcí do majetku statutárního - části pozemku p.č. 708, ostatní plocha silnice v k.ú. Penčičky.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 708, ostatní plocha silnice v k.ú. Penčičky,
z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42
Praha 2, Nové Město, IČ 69797111

504/18/3/2016

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 358 v k.ú.
Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku
p.č. 358, zahrada, o výměře 1624 m2 v k.ú. Předmostí.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 358, zahrada, o
výměře 1624 m2 v k.ú. Předmostí.
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505/18/3/2016

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2167/7, p.č.
4969/5, oba 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 – podílu id. 3/8 pozemků p.č. 2167/7,
ost. plocha, o výměře 898 m2, p.č. 4969/5, ost. plocha, o výměře 24 m2, oba v k.ú. Přerov,
ve vlastnictví Dr. Ing. K.D., k podílu id. 3/8 pozemků p.č.2167/7, ost. plocha, o výměře
898 m2, p.č. 4969/5, ost. plocha, o výměře 24 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví K.K.,
k podílu id. 2/8 pozemků p.č. 2167/7, ost. plocha, o výměře 898 m2, p.č. 4969/5, ost. plocha,
o výměře 24 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví R.N., vyznačené na situaci.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova – podílu id. 3/8 pozemků p.č.2167/7, ost. plocha, o výměře
898 m2, p.č. 4969/5, ost. plocha, o výměře 24 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Dr. Ing.
K.D., podílu id. 3/8 pozemků p.č. 2167/7, ost. plocha, o výměře 898 m2, p.č. 4969/5, ost.
plocha, o výměře 24 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví K.K., podílu id. 2/8 pozemků p.č.
2167/7, ost. plocha, o výměře 898 m2, p.č. 4969/5, ost. plocha, o výměře 24 m2, oba v k.ú.
Přerov, ve vlastnictví R.N., vyznačené na situaci.

3.

rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemkům p.č.
2167/7, ost. plocha, o výměře 898 m2, p.č. 4969/5, ost. plocha, o výměře 24 m2, oba v k.ú.
Přerov.

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

506/18/3/2016

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v
majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 2637/15, p.č.
2637/16, p.č. 2637/17, p.č. 3345/12, za část pozemku p.č. 4669/1, v
majetku fyzické osoby, vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova směnu nemovitých věcí
v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2637/15, zast. plocha a nádvoří,
o výměře 56 m2, p.č. 2637/16, zast. plocha a nádvoří, o výměře 42 m2, p.č. 2637/17, ost.
plocha, o výměře 34 m2, p.č. 3345/12, zast. plocha a nádvoří, o výměře 109 m2, vše v k.ú.
Přerov, za část pozemku p.č. 4669/1, ost. plocha, o výměře 581 m2, v k.ú. Přerov, v majetku
V.L.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí v majetku
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2637/15, zast. plocha a nádvoří, o výměře 56 m2,
p.č. 2637/16, zast. plocha a nádvoří, o výměře 42 m2, p.č. 2637/17, ost. plocha, o výměře
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34 m2, p.č. 3345/12, zast. plocha a nádvoří, o výměře 109 m2, vše v k.ú. Přerov, za část
pozemku p.č. 4669/1, ost. plocha, o výměře 581 m2, v k.ú. Přerov, v majetku V.L.

507/18/3/2016

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci ve
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/42 v k.ú.
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný
převod pozemku p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34802 m2 v k.ú. Přerov.

508/18/3/2016

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
- části pozemku p.č. 3691/1 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 3619/1, ost. plocha, označený v geometrickém
plánu jako pozemek p.č. 3619/5, zast. plocha, o výměře 3 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví
statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví K. a I.B., za kupní cenu v místě
a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 3 660,- Kč, tj. 1220,- Kč/m2. Na převod výše
uvedené části pozemku bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, jejíž
součástí bude dohoda o bezesmluvním užívání ve výši 25,- Kč/m2/rok za 3 roky zpětně, ve
znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.7.2016
2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání a 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.

509/18/3/2016

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
- části pozemku p.č 5297/2 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5297/2, ost. plocha, označený v geometrickém
plánu č. 3705-118/2007 jako pozemek p.č. 5297/122, ost. plocha, o výměře 1 m2 a p.č.
5297/121, zast. plocha, o výměře 2 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města
Přerova do vlastnictví L.N., za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 2 500,- Kč, tj. 833,Kč/m2, ve znění dle přílohy.

2.

schvaluje úplatný převod
části pozemku p.č. 5297/2, ost. plocha, označený
v geometrickém plánu č. 3705-118/2007 jako pozemek p.č.5297/123, zast. plocha, o výměře
2 m2 a p.č. 5297/124, ost. plocha, o výměře 1 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního
města Přerova do vlastnictví Ing. P.H., za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 2 500,Kč, tj. 833,- Kč/m2, ve znění dle přílohy.

3.

schvaluje úplatný převod
části pozemku p.č. 5297/2, ost. plocha,označený
v geometrickém plánu č. 3705-118/2007 jako pozemek p.č.5297/125, ost. plocha, o výměře
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1 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví L.T., za kupní cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 850,- Kč/m2, ve znění dle přílohy.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.7.2016
4.

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

510/18/3/2016

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města
Přerova, částí pozemků p.č. 118, p.č. 152, p.č. 13, p.č. 5, vše v k.ú.
Čekyně, částí pozemků p.č. 134/1, p.č. 191/1, p.č. 13, p.č. 174, p.č. 175,
p.č. 198, vše v k.ú. Penčičky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 118, ost. plocha, o výměře cca 76 m2, p.č.
152, ost. plocha, o výměře cca 15 m2, p.č. 13, ost. plocha, o výměře cca 35 m2, p.č. 5, ost.
plocha, o výměře cca 34 m2, vše v k.ú. Čekyně, částí pozemků p.č. 134/1, lesní pozemek,
o výměře cca 5 m2, p. č. 191/1, ost. plocha, o výměře cca 68 m2, p.č. 13, ost. plocha, o výměře
cca 61 m2, p.č. 174, zast. plocha a nádvoří, o výměře cca 16 m2, p.č. 175, zast. plocha a
nádvoří, o výměře cca 26 m2, p.č. 198, trvalý travní porost, o výměře cca 3 m2, vše v k.ú.
Penčičky, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje , se
sídlem Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460, s tím, že mezi statutárním městem
Přerov jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem , se sídlem Jeremenkova 40 a, 779 11
Olomouc, IČ 60609460, jako obdarovaným bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí
darovací smlouvě ve znění přílohy č.1. Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode
dne vydání kolaudačního souhlasu, který spolu s geometrickým plánem na oddělení
převáděných částí pozemků doručí budoucí obdarovaný budoucímu dárci. Části pozemků
budou převedeny za účetní hodnotu pozemků. Smlouva bude uzavřena dle přílohy č.1.

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

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

511/18/3/2016

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova části pozemku v k.ú. Čekyně

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod části pozemku, zahrada, o výměře 456 m2, dle geometrického plánu
č. 392-194/2014 označené jako díl „b“ z majetku statutárního města Přerova do společného
jmění manželů Ing. A. a V.K. za kupní cenu ve výši 91.200,- Kč, tj. 200,- Kč/m2 a uzavření
kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a manželi Ing. A. a
V.K., jako kupujícími, ve znění dle přílohy č. 1.
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Součástí smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č.
677,zahrada, o výměře 456 m2 v k.ú. Čekyně od 12.2.2012 do data právních účinků vkladu
práva dle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí a to ve výši 1,- Kč/m2/rok.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.8.2016
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.

512/18/3/2016

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 151/8 v k.ú. Vinary u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 151/8, ostatní plocha, o výměře 201 m2 v k.ú. Vinary
u Přerova do vlastnictví pana Ing. J.J. za kupní cenu ve výši 92.000,- Kč, tj. 457,71 Kč/m2
a uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a panem Ing.
J.J., jako kupujícím, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.8.2016
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

513/18/3/2016

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města
Přerova- pozemku p.č. 599 v k.ú. Újezdec u Přerova - změna usnesení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 599/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 1582 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města
Přerova za následujících podmínek.
a.
Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc (pozemek p.č. 599/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 1582 m2) 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.
b. V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném zájmu
v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2., 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
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nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do
kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto
termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena
opakovaně.
c. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva
dle této smlouvy do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí
osoby nemovitou věc uvedenou v Čl. I. odst. 1. této smlouvy, 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 v Čl.
IV. této smlouvy), zanikají, vyjma závazku dle odst. 5 tohoto článku.
d. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2. a 3. tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů
ode dne poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
e.
Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2. nebo dle odst. 3. tohoto článku 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.
f. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, (stanovené v Čl. IV., odst. 1.) kontrolovat,
zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
g. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu
o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II. odst. 2.)
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.
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.

514/18/3/2016

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad Bečvou 1305/2 v k.ú. Henčlov
a p.č. 7213, p.č. 7216 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

neschvaluje úplatný a schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního
města Přerova – pozemku p.č. 2604/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Troubky nad
Bečvou, p.č. 1305/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Henčlov a p.č. 7213, p.č. 7216
v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

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.
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515/18/3/2016

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem
jako věřitelem a E.O., nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov
I – Město, na pozemku v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města
Přerova za E.O. na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, a na poplatku a
úroku z prodlení k datu 16.05.2016 v celkové částce 41.624,00 Kč - dluh na nájemném a zálohách na
plnění spojená s užíváním bytu činí 8.799,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 16.05.2016 činí
32.825,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 83 měsíců/500,00 Kč
a 1 měs./124,00 Kč měsíců ode dne uzavření dohody.

516/18/4/2016

Rozpočtové opatření č. 11

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

517/18/4/2016

Upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu
nedobytnosti za neuhrazené faktury za svoz komunálního odpadu z let 2004 – 2006 za dlužníkem V.Č.
ke dni 20.06.2016 v celkové výši 52.477,78 Kč, z toho činí neuhrazená částka za svoz komunálního
odpadu 17.258,- Kč a úrok z prodlení 35.219,78 Kč.

518/18/4/2016

Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Teplo Přerov a. s., Přerovská rozvojová, s. r. o. a Technické
služby města Přerova, s. r. o. za rok 2015.

519/18/5/2016

Změna č. 5 Územního plánu města Přerova - vydání

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění:
1.

bere na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 5
Územního plánu města Přerova podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení,

2.

vydává za použití § 45 odst. 4, §§ 53, 54 a 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, změnu č. 5 Územního plánu města Přerova,
formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 2, tohoto návrhu na usnesení.

520/18/5/2016

Změna č. 9 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a)
z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení
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9. změny Územního plánu města Přerova v k.ú. Penčičky na základě požadavku žadatele - změna části
plochy stávajícího rodinného bydlení /BR/ a části návrhové plochy krajinné zeleně /Z/ o celkové
rozloze cca 560 m2 na plochu veřejně přístupného prostranství pro dopravu /UD/ a změna části
návrhové plochy krajinné zeleně /Z/ o rozloze cca 560 m2 na návrhovou plochu rodinného bydlení,
a podle důvodové zprávy.

521/18/5/2016

Změna č. 10 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c)
z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení
10. změny Územního plánu města Přerova na základě požadavku žadatele - změna části trasy
navrhované místní komunikace ´propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny´,
změna využití ploch polyfunkční komplexy vybavenosti (OP) o rozloze cca 4,8 ha a plochy
dopravních zařízení (DP) na využití plochy jako plochy smíšené občanského vybavení a výroby (VS)
podle předloženého schématu, který je přílohou tohoto návrhu na usnesení.

522/18/5/2016

Pilotní projekt podzemních kontejnerů na komunální odpad

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr realizace pilotního projektu podzemních kontejnerů na komunální odpad (2
lokality);

2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu:
PAR

ORJ

6409

219
025

VÝDAJE (v tis. Kč)

Ostatní činnosti j. n. (rezerva)
Projektové
dokumentace
(investice)
* počáteční stavy navazují na jiný návrh

523/18/5/2016

rozpočet
212 103,3 *
13 904,2 *

rozpočtové
opatření
- 100,0
+ 100,0

rozpočet po
úpravě
212 003,3
14 004,2

Areál Mamutov - 1. etapa

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr realizace 1. etapy Areálu Mamutova v realizačních nákladech cca 35 mil. Kč
za předpokladu získání dotace.

2.

schvaluje záměr přijetí úvěru ve výši do 35 mil. Kč se splatností do 5 let na financování
1. etapy akce Areál Mamutov.

3.

schvaluje přípravu 1. etapy Areálu Mamutova - pořízení zpracování dokumentace pro
stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro zadání expozice
a přípravu žádosti o dotaci.
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4.

schvaluje v návaznosti na bod 3 následující úpravu rozpočtu:

PAR

ORJ

VÝDAJE
(v tis. Kč)
6409
219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva)
025 Projektové
dokumentace
(investice)
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

524/18/5/2016

rozpočet
214 603,3 *
11 404,2

rozpočtové
opatření
- 2 500,0
+ 2 500,0

rozpočet po
úpravě
212 103,3
13 904,2

Spolufinancování protipovodňových opatření na nábř. Dr. Edvarda
Beneše

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření Smlouvy o financování akce realizované v rámci programu 129 260
„Podpora prevence před povodněmi III“ mezi smluvními stranami Českou republikou –
Ministerstvem zemědělství, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1 jako Správcem
programu, Povodím Moravy, s. p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno jako
Žadatelem a Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov
jako Navrhovatelem, dle přílohy č. 1,

2.

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem jako
poskytovatelem a Povodím Moravy s. p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno
jako příjemcem dotace ve výši 1.000.000,- Kč, a to na investiční akci „Protipovodňová
opatření v Přerově na Nábřeží Dr. E. Beneše“, dle přílohy č. 2.

3.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodů
1. a 2. a k jejich uzavření a podpisu.

525/18/6/2016

Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku
„LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková,
vylepšování, strojní příprava půdy“

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „LHC
Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“,

2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu:
PAR

ORJ

6409
1032

219
520

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

Ostatní činnosti j. n. (rezerva)
212 003,3 *
Akce nad 500 tis. Kč (org. 500360 - LHC
0,0
Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy
- jamková, vylepšování, strojní příprava
půdy)
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

rozpočtové
opatření
- 3 000,0
+ 3 000,0

rozpočet po
úpravě
209 003,3
3 000,0
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526/18/7/2016

Žádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z.s.

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 Veslařský klub Přerov, z.s., IČ:
64601749, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bezručova 770/4, na pořízení lodního vleku.
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)

rozpočet

210 Ostatní činnosti j.n.
(individuální dotace)
3419
610 Ostatní tělovýchovná činnost
(individuální dotace)
* počáteční stavy navazují na jiný návrh

6409

527/18/7/2016

117,7 *

rozpočtové
opatření
- 20,0

rozpočet
po úpravě
97,7

3 214,0 *

+ 20,0

3 234,0

Žádost o poskytnutí dotace – ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV

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 ÚAMK – AMK BIKETRIAL
PŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 1315/28, na částečnou
úhradu nákladů klubu spojených s účastí na Mistrovství Evropy 2016, které se uskutečnilo dne
18. 6. 2016 v Itálii. 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

6409

210 Ostatní činnosti j.n.
(individuální dotace)
610 Ostatní tělovýchovná činnost
(individuální dotace)

3419

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet
137,7

rozpočtové
opatření
- 20,0

rozpočet
po úpravě
117,7

3 194,0

+ 20,0

3 214,0
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528/18/8/2016

Žádost o dotaci - Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním
postižením Ostrava

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov
a subjektem Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková
organizace, IČ 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00, na úhradu
části nákladů pobytové sociální služby poskytované uživatelce s trvalým pobytem ve městě Přerově
v roce 2016.

529/18/9/2016

Podnět člena Zastupitelstva města Přerova pana Michala Záchy

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova v návaznosti
na zpřísnění podmínek užívání "CROSS Arény Přerov", tj. pozemků v k.ú. Předmostí označovaných
jako "přerovská rokle", zajistit záměr finanční podpory aktivit subjektu AUTO KLUB PŘEROVměsto v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, 750 02 Přerov.

530/18/9/2016

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 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.

V Přerově dne 20. června 2016

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor statutárního města Přerova

Ing. Petr Měřínský
náměstek primátora statutárního města Přerova
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