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USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 17. října 2016

602/21/1/2016 Zahájení, schválení programu 21. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 17. října 
2016,

2. schvaluje p. Rudolfa Neulse a p. Martu Jandovou za ověřovatele zápisu 21. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

603/21/2/2016 Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchu komunikací

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova:

1. zajistit zpracování technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění 
výkopů a zásypů do rýh pro inženýrské sítě, a to nejpozději do 31.3.2017,

2. zajistit, aby se tyto technické podmínky uplatňovaly při správě majetku.

604/21/2/2016 Navýšení finančních prostředků pro zeleň a nemovitý majetek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se navýšením 
financování údržby městské zeleně a majetku obecně, v návaznosti na zvyšování výměry zeleně a 
objemu nemovitého majetku.

605/21/2/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 20. 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 20. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

606/21/3/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č.  5176/42 a p.č. 
5176/43 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru  statutárního města Přerov – úplatném převodu nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 5176/42 orná půda o výměře    
1659 m2 a p.č. 5176/43 orná půda o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov,
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2. neschvaluje úplatný převod  nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 5176/42 orná půda o výměře 1659 m2 a p.č. 5176/43 orná půda o výměře 673 m2

v k.ú. Přerov,

3. rozhodlo že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k  pozemkům p.č. 5176/42 
orná půda o výměře 1659 m2 a p.č. 5176/43 orná půda o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov.

607/21/3/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí       
z vlastnictví statutárního města Přerov – objektu rodinný dům č.p. 35, 
příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku 
p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1, objektu zemědělské stavby č.p. 
206, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí 
pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 155/4, vše v k.ú. 
Henčlov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu objektu 
rodinný dům č.p. 35, příslušném k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku 
p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1 zast. pl.  a nádvoří o výměře 358 m2, objektu zemědělské 
stavby č.p. 206, příslušném k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 
155/2, pozemků p.č. 155/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, p.č. 48 zahrada o výměře 307 
m2 a p.č. 155/4 ost.pl., jiná pl. o výměře 15 m2 vše v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního 
města Přerov,

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod objektu rodinný dům č.p. 35, 
příslušného k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části 
pozemku p.č. 155/1 zast. pl.  a nádvoří o výměře 358 m2, objektu zemědělské stavby č.p. 206, 
příslušného k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/2, pozemku 
p.č. 155/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, pozemku p.č. 48 zahrada o výměře 307 m2  a p.č. 
155/4 ost.pl., jiná pl. o výměře 15 m2 vše v k.ú. Henčlov (bývalá úřadovna Zakladatelů 28) z 
vlastnictví statutárního města Přerov a vyhlášení výběrového řízení na prodej těchto 
nemovitostí 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,      
v Přerovských listech a na internetových stránkách statutárního města Přerova.

608/21/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci     
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 11 v k.ú. 
Penčice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 11 zastavená plocha o výměře       
41 m2, na kterém stojí stavba bez čp/če, zem stav, v k.ú. Penčice,

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 11 zastavená plocha o výměře 41 m2, na kterém 
stojí stavba bez čp/če, zem stav, v k.ú. Penčice,

3. rozhoduje , že statutární město Přerov využije předkupní právo k pozemku p.č. 11 zastavená 
plocha o výměře 41 m2, na kterém stojí stavba bez čp/če, zem stav, v k.ú. Penčice.



3

609/21/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci     
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2640/2 v k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2640/2 ostatní plocha o výměře 
148 m2 v k.ú. Přerov,

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2640/2 ostatní plocha o výměře 148 m2 v k.ú. 
Přerov,

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 2640/2 
ostatní plocha o výměře 148 m2 v k.ú. Přerov.

610/21/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova –  pozemku  5935/3 v k. ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5935/3 orná půda o výměře 
334 m2 v k.ú.  Přerov ve vlastnictví Ing. P.F. - podíl id. ½ a P.P. – podíl id. ½, vyznačené na 
situaci v příloze,

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5935/3 orná půda o výměře 334 m2, v k.ú.  
Přerov ve vlastnictví Ing. P.F. - podíl id. ½ a P.P. – podíl id. ½, vyznačené na situaci v příloze,

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5935/3 
orná půda o výměře 3.300 m2 v k.ú.  Přerov ve vlastnictví Ing. P.F. - podíl id. ½ a P.P. – podíl 
id. ½, vyznačené na situaci v příloze,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2016

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčí 
zánik předkupního práva v návaznosti na právní jednání dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu 
návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z katastru nemovitostí na základě právního 
jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva.

611/21/3/2016 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova  -
části pozemku p.č  3091/1  v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku  p.č 3091/1 ost. plocha, označený dle geometrického 
plánu č. 6369-66/2016 jako pozemek  p.č. 3091/11 ost. plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Přerov    
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví M.H., za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 1.551,- Kč/m2, tj. 34.122,- Kč,  ve znění dle přílohy č.1.
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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 na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

612/21/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov  pozemku p.č. 1486 a směna pozemku p.č.  1487 za pozemek 
p.č. 1475 vše v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví statuárního města Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov pozemku 
p.č. 1486 orná půda  o výměře 1349 m2  v  k.ú.   Dluhonice u Přerova,  z vlastnictví V.H., za 
dohodnutou kupní cenu 277 125,- Kč (t.j. 205,43 Kč/m2)  ve znění přílohy č. 1,

2. schvaluje směnu  nemovitých věcí pozemku p.č. 1475 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. 
Dluhonice v majetku statuárního města Přerova za pozemek p.č. 1487 orná půda  o výměře 
930 m2  v  k.ú.   Dluhonice,  ve spoluvlastnictví J.V. a J.V., bez doplatku ceny, ve znění 
přílohy č. 2,

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

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2016

613/21/3/2016 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  
- části pozemku p.č.  206 v k.ú. Lýsky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci  do majetku  statutárního města Přerova - části 
pozemku  p.č. 206 ovocný sad o výměře cca 550 m2 z vlastnictví  A.M. za dohodnutou kupní 
cenu 600,- Kč/m2. 

Na prodej výše uvedené části pozemku bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, 
mezi A.M. (jako budoucím prodávajícím)  a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím)  
ve znění přílohy č.1.  Smlouva kupní  bude  uzavřena do 4 měsíců ode dne povolení užívání stavby 
„Točna MAD Přerov IX-Lýsky“, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí kupní smlouvy.

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 na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.
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614/21/3/2016 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - částí pozemků   p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a 
pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 
4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení  Zastupitelstva města Přerova, č. 870/27/3/2009 ze dne 14.12.2009, kterým 
schválilo bezúplatný převod   pozemku  p.č. 4947 ostatní plocha ostatní komunikace  o výměře 
4365 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2,  IČ 69797111, do vlastnictví 
statutárního města Přerova za následujících podmínek:

1. Nabyvatel se zavazuje o pozemek pouze p.č.  4947 ostatní plocha, ostatní komunikace                      
v katastrálním  území Přerov řádně pečovat, užívat jej k účelům veřejně přístupné komunikace, 
veřejného parkování a veřejné zeleně v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nevyužívat          
ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani jej nebude  k takovým účelům  pronajímat a 
současně prohlašuje, že předmětnou nemovitost  nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 10 let           
od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoliv z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se 
smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měla ke dni  účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze 
uložit i opakovaně.

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty  převodcem 
písemně vyzván. 

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně 
s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady.

5. Převodce  je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené  v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou  
všechny omezující podmínky  ze strany  nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu 
převodci poskytnout odpovídající součinnost.   

6. Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku  během celé  lhůty stanovené v článku III. 
odst. 1 předat převodci  písemnou zprávu  o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, 
k jehož zachování  se nabyvatel v této smlouvě zavázal.  Za porušení  tohoto  závazku uhradí  
nabyvatel převodci  pokutu ve výši 129 780,00 Kč.

2. schvaluje bezúplatný převod  a neschvaluje úplatný převod  části pozemku p.č. 4947/5  ostatní 
plocha, ostatní komunikace  o výměře  2425 m2, části pozemku p.č. 4947/6 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 964 m2 a části pozemku p.č. 4947/7 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 117 m2 a dále pozemku p.č. 4947/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 18 m2, p.č. 4947/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2,  pozemku 
p.č. 4947/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2,  pozemku p.č. 4947/11 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 236 m2,  pozemku p.č. 494712 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 34 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky -  Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2,     
IČ 69797111,  do vlastnictví statutárního města Přerova.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření  právního jednání  dle bodu 
2 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto jednání
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615/21/3/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                  
ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 7279/34 a 
p.č. 7279/36, oba v k.ú. Přerov, prominutím povinnosti (dluhu) osobě 
povinné z předkupního práva

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova  jako osoby oprávněné z předkupního práva      
k pozemkům  p.č. 7279/34, ost. plocha, o výměře 18 m2, p.č. 7279/36, ost. plocha, o výměře 
51 m2, oba 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, ve znění pozdějších 
předpisů, České Republice – Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 56, 140 00 Praha - Nusle, 
jako osobě povinné  z předkupního práva.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2016

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. návrhu 
usnesení, podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti 
na právní jednání dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem 
předkupního práva z katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí 
zánik předkupního práva.

616/21/3/2016 Zřízení předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem -
pozemkům p.č. 5307/2 a p.č. 5307/107 včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107, vše v k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch statutárního města 
Přerova k nemovitým věcem ve vlastnictví Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., IČ 00533963, 
se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov - pozemkům p.č. 5307/2 (ostatní plocha – sportoviště a 
rekreační plocha) o výměře 36265 m2 a p.č. 5307/107 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
318 m2 včetně stavby občanského vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 
5307/107, vše v k.ú. Přerov, a uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva k nemovitým 
věcem jako práva věcného mezi Sportovním klubem Přerov 1908 z.s. jako povinným               
z předkupního práva a statutárním městem Přerov jako předkupníkem dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2016

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.

617/21/3/2016 Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení     
v celkové výši 57.226.00 Kč za paní V.T., bývalou nájemkyní bytu č. 9 v objektu k bydlení č.p. 2383, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 31310 v k.ú. Přerov (gen. Štefánika 7) 
vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a 
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vyúčtování těchto záloh za byt č. 9 v domě č. 2383, na ulici gen. Štefánika 7, a to za podmínky 
zaplacení zbývající částky 14.306,00 Kč.

618/21/4/2016 Rozpočtové opatření č. 17 a 18

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

619/21/4/2016 Záměr přijetí úvěru

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr přijetí úvěru ve výši do 300 mil. Kč se splatností 10 let s tím, že jeho část 
bude použita na refinancování zůstatku nesplacené části jistiny úvěru přijatého od společnosti 
Dexia Crédit Local, která k datu 30.09.2016 činí 211 026 312,72 Kč, a zbylá část                   
na financování akcí nad 500 tis. Kč,

2. ruší usnesení č. 205/6/4/2011 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
20.06.2011.

620/21/4/2016 Obecně závazná vyhláška č..../2016, o regulaci provozování loterií a 
jiných podobných her

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2016, o 
regulaci provozování loterií a jiných podobných her dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

621/21/5/2016 Předfinancování Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 zařazené do 
Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje předfinancování části nákladů Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 
47858354, z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2016 ve výši 368.000,- Kč, na 
realizaci projektu s názvem „Záchrana říše fantazie“ z Programu podpory ozdravných pobytů 
dětí se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České 
republiky,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2017

2. ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, 
bezodkladně po obdržení finančních prostředků od Státního fondu životního prostředí České 
republiky jako poskytovatele dotace, vrátit finanční prostředky určené na předfinancování 
části projektu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení, a to v plné výši na příjmový účet 
statutárního města Přerova,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2017

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady

1 199,0 * + 368,0 1 567,0

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

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

rozpočet 
po úpravě

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 800,0 * + 368,0 1 168,0
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

61X Školská zařízení 39 651,7 * + 368,0 40 019,7
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

622/21/5/2016 Žádost o poskytnutí dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 
00534935, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bezručova 770/4, na částečnou úhradu nákladů 
spolku spojených s účastí kuželkářského družstva žen na Světovém poháru, konaného ve 
dnech 4. - 8. 10. 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: 31.10.2016

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)

56,7 - 9,0 47,7

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 
(individuální dotace)

6 459,0 + 9,0 6 468,0

623/21/6/2016 Senior taxi v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje realizaci služby Senior taxi v Přerově pro občany s trvalým pobytem na území 
města Přerova, kteří dovršili 65 let a starších, v podobě dle důvodové zprávy, s termínem 
zahájení služby od 1. 2. 2017,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
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Termín: 31.1.2017

2. ukládá Radě města Přerova realizovat kroky k zajištění služby Senior taxi v Přerově,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.1.2017

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

2212 Sankční platby přijaté 
od jiných subjektů

3 534,0 +400,0 3 934,0

2322 500 Přijaté pojistné náhrady 107,5 +24,0 131,5

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

rozpočet po 
úpravě

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

399,0 +374,0 773,0

6171 35X Činnost místní správy 
(informatika, GIS)

14 549,3 + 45,0 14 594,3

6171 360 Činnost místní správy (správa) 20 211,6 + 5,0 20 216,6

624/21/6/2016 Žádost o dotaci - Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 
postižením přerovského regionu z.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                   
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Alfa handicap - sdružení 
občanů se zdravotním postižením přerovského  regionu z.s., IČ 266 02 156, se sídlem nám. 
Svobody  1963/4, 750 02 Přerov, na "Provoz a činnost registrované sociální služby osobní 
asistence v roce 2016",

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

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet 
po úpravě

6409 210 Ostatní činnosti j.n. (individuální dotace) 47,7* - 47,7 0,0

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 210 161,9* - 202,3 209 959,6

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 
skupinám obyvatelstva

49,3 + 250,0 299,3

* počáteční stavy navazují na jiné předlohy
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

Dotační programy, ostatní dotace a dary 29 130,8 + 202,3 29 333,1

625/21/7/2016 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu kouření                
na dětských hřištích 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2016, o zákazu 
kouření na dětských hřištích ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

626/21/7/2016 Vzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí vzdání se funkce přísedící k Okresnímu 
soudu v Přerově paní Vladimíry Škrabaňové.

627/21/8/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení doporučit paní Mgr. Heleně 
Netopilové okamžitou omluvu za nevhodné výroky na 20. Zastupitelstvu města Přerova, ohledně 
přirovnání projevů účastníků zasedání ke goebbelsovské propagandě.

628/21/8/2016 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 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.

V Přerově dne 17. 10. 2016

       Mgr. Vladimír Puchalský                                Rudolf Neuls
primátor statutárního města Přerova          člen Rady města Přerova


