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USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. srpna 2016

531/19/1/2016 Zahájení, schválení programu 19. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. srpna 2016,

2. schvaluje Ing. Vladimíra Holana a Mgr. Věru Vránovou, Ph.D. za ověřovatele zápisu 19. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova.

532/19/2/2016 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. 
pololetí roku 2016

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 
rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. 
pololetí 2016

533/19/2/2016 Návrh na personální změnu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává z funkce člena Kontrolního výboru paní Zuzanu Bresťanskou, a to s účinností          
k 31. 8. 2016,

2. volí do funkce člena Kontrolního výboru pana Petra Lagu, a to s účinností od 1. 9. 2016.

534/19/2/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 18. 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 18. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

535/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 6129, p.č. 
6130,  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 – pozemků p.č. 6129, ost. plocha,       
o výměře 639 m2, p.č. 6130, zast. plocha a nádvoří, o výměře 163 m2, oba v k.ú.  Přerov, ve 
vlastnictví REGION PLANT s.r.o., se sídlem Lazecká 70 a, Lazce, 779 00 Olomouc,             
IČ 28657357, vyznačené na situaci v přílohách
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2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převodu nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6129, ost. plocha, o výměře 639 m2, p.č. 6130, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 163 m2, oba v k.ú.  Přerov, ve vlastnictví REGION PLANT s.r.o., 
se sídlem Lazecká 70 a, Lazce, 779 00 Olomouc, IČ 28657357, vyznačené na situaci v 
přílohách.

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva  k pozemkům p.č. 6129, 
ost. plocha, o výměře 639 m2, p.č. 6130, zast. plocha a nádvoří, o výměře 163 m2, oba v k.ú.  
Přerov, ve vlastnictví REGION PLANT s.r.o., se sídlem Lazecká 70 a, Lazce, 779 00 
Olomouc, IČ 28657357, vyznačené na situaci v přílohách.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

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.

536/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 649/20,  v 
k.ú.  Kozlovice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu 12/336 části  pozemku p.č. 

649/20, ost. plocha, o výměře 38 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova,  vyznačené na situaci v 

přílohách.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova  – podílu 12/336 části  pozemku p.č. 649/20, ost. plocha, o výměře 
38 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova, vyznačené na situaci v přílohách.

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva  k podílu 12/336 pozemku 
p.č. 649/20, ost. plocha, o výměře 1033 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova, ve vlastnictví Zdeňka 
Jemelky, bytem Hliník 37, 750 02 Bochoř, vyznačené na situaci v přílohách.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

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.

537/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/14,      
v k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 1019/14, ost. 
plocha, o výměře cca 600 m2, v k.ú. Přerov,  vyznačené na situaci v přílohách.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova  – části  pozemku p.č. 1019/14, ost. plocha, o výměře cca 600 m2,   
v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v přílohách.

538/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4306/33,  v 
k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 4306/33, ost. 
plocha, o výměře cca 900 m2, v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v přílohách.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   z majetku 
statutárního města Přerova  – části  pozemku p.č. 4306/33, ost. plocha,   o výměře cca 900 m2, 
v k.ú. Přerov,  vyznačené na situaci v přílohách

539/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova/převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova  –  pozemku p.č. 592 v k.ú. Kozlovice         
u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova  - úplatném převodu pozemku 
p.č.  592, trvalý travní porost,  o výměře 14321 m2 v k.ú. Kozlovice  u Přerova z vlastnictví 
statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod pozemku p.č.  592, trvalý 
travní porost,  o výměře 14321 m2 v k.ú. Kozlovice  u Přerova z vlastnictví statutárního 
města Přerova.

540/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 408 v k.ú. 
Újezdec u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru  statutárního města Přerova  - úplatném převodu  
pozemku p.č. 408, orná půda, o výměře 2408 m2, v k.ú. Újezdec  u Přerova.

2. neschvaluje záměr  statutárního města Přerova  - úplatný převod pozemku p.č. 408 orná půda, 
o výměře 2408 m2, v k.ú. Újezdec  u Přerova.
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541/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 60/4 a p.č. 
60/12 oba v k.ú. Popovice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu části 
pozemku p.č. 60/4, ostatní plocha, o výměře cca 230 m2 a části pozemku p.č. 60/12, vodní 
plocha, o výměře cca 210 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 60/4, 
ostatní plocha, o výměře cca 230 m2 a části pozemku p.č. 60/12, vodní plocha, o výměře cca 
210 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova.

542/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 239/7 a 
pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod  části pozemku p.č. 239/7, ostatní plocha, o výměře cca 2755 m2 a pozemku p.č. st. 541, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb. oba v k.ú. 
Předmostí do majetku statutárního města Přerova.

543/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. 
Předmostí                                                                                                                                                      

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - bezúplatném převodu  části 
pozemku p.č. 526/1, ostatní plocha, o výměře 4772 m2 v k.ú. Předmostí.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatném převodu  části pozemku p.č. 526/1, 
ostatní plocha, o výměře 4772 m2 v k.ú. Předmostí.

544/19/3/2016 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města 
Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu         
k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 353/12/4/2015 schválené na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
dne 14.12.2015.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí, nebytové 
jednotky č. 293/101, jiný nebytový prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový 
dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném k části obce Přerov I - Město, který 
je součástí pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 
6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I -
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Město, který je součástí pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 z 
vlastnictví statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitosti 
za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 
dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na 
internetových stránkách statutárního města Přerova.

545/19/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov 
včetně budovy – jiné stavby č.p. 3467, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov, a 
pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice včetně budovy – jiné stavby č.p. 
250, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí 
pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, 
s.r.o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 6577/178 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 176 m2 v k.ú. Přerov včetně budovy – jiné stavby č.p. 3467, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov, a pozemku 
p.č. 1538/23 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 v k.ú. Žeravice včetně budovy –
jiné stavby č.p. 250, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 
1538/23 v k.ú. Žeravice, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-
Město, 750 02 Přerov, za celkovou kupní cenu ve výši 950.000,- Kč a uzavření kupní smlouvy 
ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.9.2016

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

546/19/3/2016 Úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Lověšice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 72/1, orná půda, označený v geometrickém plánu 
č. 437-22/2016 jako pozemek p.č. 72/3, orná půda, o výměře 78 m2  z vlastnictví statutárního 
města Přerova do spoluvlastnictví E.O. a T.D., za kupní cenu  v místě a čase obvyklou ve výši 
54 000 Kč, tj. 692,30,- Kč/m2, ve znění dle přílohy.

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.
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547/19/3/2016 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  
pozemku p.č. 1260/4 a částí pozemku p.č. 1248 oba v k.ú. Újezdec         
u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1260/4, orná půda, o výměře 15 m2 v k.ú. Újezdec u 
Přerova z vlastnictví pana M.D. do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 
6.000,- Kč, t.j. 400,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy dle 
přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

2. schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 1248, dle geometrického  plánu č. 588-
46/2013 označené novým p.č. 1248/7 o výměře 5 m2 a  p.č. 1248/8 o výměře 11 m2  z majetku 
budoucího vlastníka pozemku pana J.S. do majetku statutárního města Přerova a uzavření 
budoucí darovací smlouvy dle přílohy č. 2.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

548/19/3/2016 Změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města 
Přerova - uzavření dodatku č. 14  - provozování kina Hvězda

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 14  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 a 
dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013, dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014, 
dodatku č. 12 ze dne 20.4.2015, dodatku č. 13 ze dne 19.5.2016,  kterým se upravuje zřizovací listina 
tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládají nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – objekt občanské vybavenosti č.p. 243, příslušný k části obce Přerov I-Město,  který je 
součástí pozemku p.č. 2185/1, včetně příslušenství,  mimo trafostanici a výměníkovou stanici a 
pozemek p.č. 2185/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 2.062 m2 v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy, a 
to s účinností od 1.11.2016.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.9.2016

549/19/3/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                  
ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 814/3, p.č. 
814/6, p.č. 814/7, p.č. 814/8, p.č. 880/2, p.č. 880/8, p.č. 881/1, p.č. 881/2, 
p.č. 883/3, p.č. 883/4, p.č. 883/5, p.č. 892/10, p.č. 892/11, p.č. 7289/18,  
p.č. 7289/19,  p.č. 7289/20,  p.č.7289/24,  p.č. 7289/25,  p.č. 7289/26,  p.č. 
7289/27, p.č. 7289/28,  p.č. 7289/29,  p.č. 7289/30,  p.č. 7289/31,  p.č. 
7289/32,  vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě
povinné z předkupního práva
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva        
k pozemkům p.č. 814/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 98 m2, p.č. 814/6, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 169 m2,  p.č. 814/7, zast. plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, p.č. 814/8, zast. 
plocha a nádvoří,  o výměře 38 m2,  p.č. 880/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 210 m2, p.č. 
880/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, p.č. 881/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
257 m2, p.č. 881/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 160 m2, p.č. 883/3, zast. plocha a nádvoří, 
o výměře 519 m2, p.č. 883/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 743 m2, p.č. 883/5, zast. plocha 
a nádvoří, o výměře 360 m2, p.č. 892/10, zast. plocha a nádvoří, o výměře 284 m2, p.č. 892/11, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 458 m2, p.č. 7289/18, ost. plocha, o výměře 32 m2, p.č. 
7289/19, ost. plocha, o výměře 68 m2 ,p.č. 7289/20, ost. plocha, o výměře 28 m2, p.č. 7289/24, 
ost. plocha, o výměře 217 m2, p.č. 7289/25, ost. plocha, o výměře 319 m2, p.č. 7289/26, ost. 
plocha, o výměře 335 m2, p.č. 7289/27, ost. plocha, o výměře 997 m2, p.č. 7289/28, ost. 
plocha, o výměře 1636 m2, p.č. 7289/29, ost. plocha, o výměře 415 m2, p.č. 7289/30, ost. 
plocha, o výměře 53 m2, p.č. 7289/31, ost. plocha, o výměře 261 m2, p.č. 7289/32,  ost. plocha, 
o výměře 101 m2, vše v k.ú. Přerov, JUTA, a.s., Dukelská 417, 54401 Dvůr Králové nad 
Labem, IČ 45534187, jako osobě povinné z předkupního práva k pozemkům p.č. 814/3, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 98 m2, p.č. 814/6, zast. plocha a nádvoří, o výměře 169 m2,  p.č. 
814/7, zast. plocha  a nádvoří, o výměře 20 m2, p.č. 814/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 38 
m2,  p.č. 880/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 210 m2, p.č. 880/8, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 21 m2, p.č. 881/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 257 m2, p.č. 881/2, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 160 m2, p.č. 883/3, zast. plocha  a nádvoří, o výměře 519 m2, p.č. 883/4, 
zast. plocha  a nádvoří, o výměře 743 m2, p.č. 883/5, zast. plocha a nádvoří, o výměře 360 m2, 
p.č. 892/10, zast. plocha a nádvoří,  o výměře 284 m2, p.č. 892/11, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 458 m2, p.č. 7289/18, ost. plocha, o výměře 32 m2, p.č. 7289/19, ost. plocha, o výměře 
68 m2 ,p.č. 7289/20, ost. plocha, o výměře 28 m2, p.č. 7289/24, ost. plocha, o výměře 217 m2, 
p.č. 7289/25, ost. plocha, o výměře 319 m2, p.č. 7289/26, ost. plocha, o výměře 335 m2, p.č. 
7289/27, ost. plocha,   o výměře 997 m2, p.č. 7289/28, ost. plocha, o výměře 1636 m2, p.č. 
7289/29, ost. plocha, o výměře 415 m2, p.č. 7289/30, ost. plocha, o výměře 53 m2, p.č. 
7289/31, ost. plocha,   o výměře 261 m2, p.č. 7289/32,  ost. plocha, o výměře 101 m2, vše v 
k.ú. Přerov, 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 výše uvedeným pozemkům v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

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

550/19/3/2016 Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 479/19 v k.ú. 
Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o uznání vlastnického práva mezi statutárním městem Přerov a 
Ing. V.B., Ing. R.V., a M.B., kteří jsou právními nástupci zůstavitele Ing. J.B., ve znění dle 
přílohy č. 1. Na základě dohody o uznání vlastnického práva Ing. V.B., Ing. R.V. a M.B.
uznají vlastnické právo statutárního města Přerova k pozemku p.č. 479/19 (zahrada) o výměře 
107 m2 v k.ú. Předmostí a statutární město Přerov uhradí Ing. V.B., Ing. R.V. a M.B. finanční 
náhradu ve výši 1.065,- Kč (tj. 177,50 Kč/m2) za část původního pozemku p.č. 479/4 (zahrada) 
v k.ú. Předmostí o výměře 6 m2, která byla převedena z podílového spoluvlastnictví manželů 
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J. a F. B., jejichž právním nástupcem byl zůstavitel Ing. J.B., do vlastnictví Čsl. státu – Čsl. 
státních drah – Střední dráhy na základě kupní smlouvy ze dne 15.9.1971, aniž za ni byla 
manželům J. a F.B. uhrazena finanční náhrada.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

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

551/19/3/2016 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a V.D. jako dlužníkem o 
splátkách pohledávek statutárního města Přerova za V.D. za vyúčtování záloh na plnění 
spojená s užíváním bytu, a na  úroku z prodlení k datu 22.8.2016 v celkové částce 3.879,00 Kč 
- dluh na vyúčtovaných zálohách za plnění spojená s užíváním bytu činí 3.860,00 Kč a úrok z 
prodlení k datu 22.8.2016 činí 19,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 170,00 Kč/měs. se lhůtou 
splatnosti 22 měsíců/170,00 Kč a 1 měs./139,00 Kč ode dne uzavření dohody. Podmínkou 
uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem 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 jednání o uzavření právního úkonu dle 
návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

552/19/4/2016 Rozpočtové opatření č. 14

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

553/19/5/2016 Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - záměr 
spolufinancování

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr spolufinancování stavebních a 
inženýrských objektů uvedených v důvodové zprávě připravovaných v rámci akce Silnice I/55 Přerov 
- průtah centrem, 1. etapa v předpokládané výši 22,161 mil. Kč vč. DPH, s předpokládanou realizací v 
letech 2018 až 2021.

554/19/6/2016 Centralizace nákupů příspěvkových organizací města - implementace 
nákupního a controllingového systému CENTRES

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí výsledky nákupní analýzy nákupů 
realizovaných v letech 2014 – 2015 statutárním městem Přerov – odbor vnitřní správy, příspěvkovými 
organizacemi města a obchodními společnostmi ve 100% vlastnictví města.
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555/19/7/2016 Financování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti 
evropských projektů u Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 a 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga příspěvkové 
organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, dle důvodové zprávy, pro období od 1. 7. 2017 do 31. 
8. 2017 v návaznosti na schválenou legislativní změnu, a to z rozpočtu statutárního města 
Přerova a za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města 
Přerova pro příslušný kalendářní rok a za podmínky, že škola nezíská finanční prostředky ze 
státního rozpočtu,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga příspěvkové 
organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 
14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, dle důvodové zprávy, 
pro období od 16. 2. 2017 do 31. 8. 2017 v návaznosti na schválenou legislativní změnu, a to z 
rozpočtu statutárního města Přerova a za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v 
rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný kalendářní rok a za podmínky, že škola 
nezíská finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

556/19/7/2016 Žádost o poskytnutí dotace – DRAGON FORCE 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 DRAGON FORCE PŘEROV, IČ: 
26577984, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kozlovská 1334/3, na částečnou úhradu 
nákladů spolku spojených s účastí jeho 12 členů v juniorské reprezentaci České republiky na 
Mistrovství světa dračích lodí, které se uskuteční ve dnech 8. - 11. 9. 2016 v Moskvě. 
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: 30.9.2016

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 rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 210 Ostatní činnosti j.n. 97,7 - 20,0 77,7
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(individuální dotace)

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost
(individuální dotace)

3 234,0 + 20,0 3 254,0

557/19/7/2016 Žádost o poskytnutí dotace – Jan Vojtek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a panem Janem Vojtkem, na částečnou úhradu 
nákladů spojených s účastí výše jmenovaného na mezinárodní soutěži BREAK THE FLOOR, 
která se uskuteční ve dnech 22. – 23. října 2016 v Brazílii. 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: 30.9.2016

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 rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

6409 210 Ostatní činnosti j.n.
(individuální dotace)

77,7 * - 10,0 67,7

3429 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 
(individuální dotace)

0,0 + 10,0 10,0

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

558/19/8/2016 Návrhy na označení "čestný hrob"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje udělení označení „čestný hrob“ hrobu Petra 
Markulčeka, Ladislava Hudečka a Josefa Lipnera za podmínky, že s udělením tohoto označení 
bude/budou následně souhlasit nájemce/nájemci příslušného hrobového místa, je-li znám/jsou-li 
známi.

559/19/8/2016 Finanční příspěvek z rezervy Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 a 
finanční spoluúčast města na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zaslání žádosti Ministerstvu kultury ČR o poskytnutí finančního příspěvku z rezervy 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 
2016 ve výši 255 000 Kč na obnovu kaple sv. Jiří v Přerově;

2. schvaluje záměr poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Přerov, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 6, IČ 45180199, do výše 19 000 Kč, jako povinnou finanční spoluúčast města 



11

na III. etapě celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově v případě, že na obnovu kaple sv. Jiří 
bude poskytnut finanční příspěvek z finanční rezervy dotačního titulu Ministerstva kultury ČR 
– Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

560/19/8/2016 Železniční zastávka Přerov - Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. nepřijalo návrh usnesení vzít na vědomí informace o vývoji záměru zbudování železniční 
zastávky Přerov-Předmostí,

2. nepřijalo návrh usnesení schválit záměr spolufinancování výstavby železniční zastávky 
Přerov-Předmostí nejvýše do výše 30% celkových investičních nákladů, předběžně ve výši     
23 mil. bez DPH.

561/19/8/2016 Stanovení dalšího postupu ve věci škody statutárního města Přerova 
odpovídající pokutě uložené ÚOHS

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vzdání se práva vymáhání náhrady škody za 
zaměstnancem Ing. Zdeňkem Dostálem odpovídající pokutě za spáchání správního deliktu uložené 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže u investiční akce „Lávka U Tenisu“ ve výši 30.000,- Kč a 
její účetní vyřazení (odpis).

562/19/8/2016 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání souhlasí s nabytím spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 
na nemovité věci - pozemku p. č. 4475, orná půda (podíl 1/3 pozemku o výměře 1763 m2), zapsané v 
katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 928 pro obec Troubky a katastrální území Troubky nad 
Bečvou, jako majetku nepatrné hodnoty zanechaného zůstavitelkou J.K., do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

563/19/8/2016 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nesouhlasí s nabytím nemovité věci - pozemku p. č. 1275, 
orná půda, o výměře 153 m2, zaps. v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 163 pro obec Stará Ves 
a katastrální území Stará Ves u Přerova, jako majetku nepatrné hodnoty zanechaného zůstavitelem 
V.D., do vlastnictví statutárního města Přerova.

564/19/9/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Břetislava Passingera

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit Výboru pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu a dále Radě města Přerova zpracovat záměr smysluplného využití hotelu Strojař a 
doplnění o ekonomickou analýzu záměru, a to předložit na příštím zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

565/19/9/2016 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 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.

V Přerově dne 22. 8. 2016
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      Mgr. Vladimír Puchalský             Ing. Vladimír Holan
primátor statutárního města Přerova          člen Rady města Přerova


