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ZÁPIS 

 

z 60. schůze Rady města Přerova konané dne 21. prosince 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 

 

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 Bc. Navrátil 

4. Plnění Plánu pro Přerov primátor 

5. Různé  

5.1 Rozpočtové opatření č. 23 Ing. Měřínský 

5.2 Platové záležitosti - Bc. Jana Žouželková, ředitelka Sociálních 
služeb města Přerova 

Bc. Navrátil 

5.3 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

p. Košutek 

5.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemku ve vlastnictví 
ČR - Státního pozemkového úřadu – p.č. 6868/7 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

6. Závěr primátor 

 

 

 

 

 



2 

 

Přítomni: 

 

A. Předsedající:  primátor Mgr. Vladimír Puchalský   

 

 

 

 

B. Členové Rady města: 

 

Ing. Vladimír Holan, Ing. arch. Jan Horký, Ing. Jiří Kohout, Pavel Košutek, Ing. Petr Měřínský, 

Bc. Tomáš Navrátil, Rudolf Neuls, Mgr. Helena Netopilová, Radek Pospíšilík, Ing. Petr Vrána. 

 

 

 

 

C.  Omluveni:      

    

 

 

 

D.  Dále přítomni:  

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

   Bc. Lenka Chalupová  - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů 

    

 

 

 

E.  Hosté:  

    

  

 

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 60. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 21. prosince 

2016 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 11 členů 

Rady města.  

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
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2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
 

 

Hlasování o programu:  11 pro jednomyslně. 

 

 

Ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze Rady města Přerova byl navržen náměstek primátora     

Ing. Petr Měřínský. Ten souhlasil s návrhem. 

Hlasování o ověřovateli:  11 pro jednomyslně. 

 

 

2270/60/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 60. schůze Rady města 

Přerova konané dne 21. prosince 2016 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 60. schůze Rady města Přerova konané dne 21. prosince 2016, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského ověřovatelem usnesení a zápisu           

60. schůze Rady města Přerova. 

 

 

 

 

3. DOTAČNÍ PROGRAMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO ROK 2017 

2271/60/3/2016 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyřazení z „Dotačního programu        

na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ žádostí subjektů Vocantes, z.s. s ev. č. DKU-047/17 

a Šermířský spolek Markus M s ev. č. DKU-030/17, jejichž žadatelé nedodrželi termín 

vyúčtování dotace v roce 2015, dále žádost subjektu Taneční škola Duckbeat, z.s. s ev. č.  

DKU-050/17, jejíž žadatel nedodal v termínu všechny náležitosti žádosti o dotaci a žádost 

subjektu Letci Přerov – generála Karla Janouška, z.s. s ev. č. DKU-054/17, která byla 

dodána po termínu stanoveném k přijímání žádostí o dotaci na rok 2017, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2017 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyřazení z „Dotačního programu        

na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ žádosti subjektu Český svaz chovatelů, Základní 

organizace Výkleky s ev. č. DKU-052/17, jelikož žadatel požaduje dotaci na akci, která není 

pořádána na území města Přerova a nelze ani předpokládat významnější návštěvnost občanů    

z Přerova a jeho místních částí, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2017 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nevyřazení žádostí subjektu Střední 

škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 s ev. č. DSP-021/17 z „Dotačního programu na 

podporu oblasti sportu pro rok 2017“ a  DKU-053/17 z „Dotačního programu na podporu 

oblasti kultury pro rok 2017“ z důvodu nedodržení termínu vyúčtování dotace v roce 2015, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2017 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nevyřazení žádostí subjektu Alfa 

handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s., s ev. č. 

DSZ_A-006/17, DSZ_C-008/17, DSZ_C-009/17 z „Dotačního programu na podporu oblasti 

sociální a zdravotní pro rok 2017“ z důvodu nesplnění účelu použití dotace poskytnuté v roce 

2015, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2017 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotací a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v oblasti: 

 a) kultura ve výši 2 030 000,- Kč, 

 b) sport ve výši 10.940.000,- Kč   10 282 000,- Kč,   

 c) volný čas ve výši 264 000,- Kč, 

 d) sociální a zdravotní ve výši 3 384 000,- Kč, 

 za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření Zastupitelstvem města Přerova. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 

oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 

Přerov a subjektem FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Na hrázi 

781/15, na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let z „Dotačního programu na podporu oblasti 

sportu pro rok 2017“ je podmíněno doložením rozhodnutí Výkonného výboru České florbalové unie    

o převodu členských práv z oddílu FBC Spartak Přerov (TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 

00534935) na nový oddíl FBC Přerov (FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916) k 1. 1. 2017.  

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

 

V případě žádostí subjektů HC ZUBR PŘEROV z.s. s ev. č. DSP-019/17, Člověk v tísni, o.p.s.        

s ev. č. DSZ_C-014/17 a Volejbal Přerov, z.s. s ev. č. DSP-065/17 bude vzorová veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace upravena v rozsahu dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2017 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu 2017: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3429 610  Dotační program – Volný čas 404,0 - 140,0 264,0 

3419 610  Dotační program – Sport 10 800,0 + 140,0 10 940,0 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2017 
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7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 

Navrátila k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 5 usnesení v oblasti samostatné 

působnosti a k jejich uzavření a podpisu, 

 

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti kultury, sportu, volného času a oblasti 

sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena 

nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy), 

 

9. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Dotačních programů 

statutárního města pro rok 2017 v souladu s podmínkami stanovenými ve veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2017 

 

 

Diskuse: 

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil: 

 předložené usnesení v bodech 1), 2), 3), 4) a 5) - doplnil o plné názvy subjektů. 

 v bodě 5) usnesení navrhl upravit částku v oblasti sport. Původní částka 10.940.000 Kč se 

mění na novou částku ve výši 10.282.000 Kč, protože dotace na sportovní činnost dětí           

a mládeže do 18 let, žádost s ev. č. DSP-065/17 se poskytne spolku Volejbal Přerov, z.s. na 

období 1. 1. – 30. 6. 2017 ve výši 658 000,- Kč, zbývajících 658 000,- Kč zůstane 

nevyčerpáno v dotačních programech na řádku sport, pro další přiznání dotace tohoto spolku, 

v období 1. 7. – 31. 12. 2017. 

 

 

Hlasování o upraveném a doplněném usnesení:  11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

4. PLNĚNÍ PLÁNU PRO PŘEROV 

2272/60/4/2016 Plnění Plánu pro Přerov za období od listopadu 2014 do listopadu 2016 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje informace o postupu plnění Plánu pro Přerov za období 

od listopadu 2014 do listopadu 2016. 

 

 

Hlasování:  11 pro jednomyslně. 
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5. RŮZNÉ 

2273/60/5/2016 Rozpočtové opatření č. 23 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování:  11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2274/60/5/2016 Platové záležitosti - Bc. Jana Žouželková, ředitelka Sociálních služeb 

města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí úpravu platového tarifu ředitelce Sociálních služeb 

města Přerova paní Bc. Janě Žouželkové s účinností od 1.1.2017 v souvislosti s dosažením 

odpovídající započitatelné praxe v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování:  11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2275/60/5/2016 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 

předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - sbírkové předměty umístěné            

ve Slavnostní zámecké síni a předsálí Zámku Přerov mezi příspěvkovou organizací Muzeum 

Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I - Město, Horní náměstí 7, IČ 00097969, jako 

půjčitelem a statutárním městem Přerovem, jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy. Smlouva 

o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, od 1.1.2017 do 31.12.2017. Účelem výpůjčky bude 

využití movitých věcí za účelem výstavním v Slavnostní zámecké síni a v předsálí 

přerovského zámku. 

 

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 
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Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 náměstek primátora p. Košutek bude jednat s Muzeem Komenského o dlouhodobé výpůjčce 

minimálně na 10 let. 

 

 

Hlasování:  11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2276/60/5/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemku ve vlastnictví ČR - 

Státního pozemkového úřadu – p.č. 6868/7 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 

z věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení VN, a s tím spojeného 

omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět a umožnit oprávněnému přístup a příjezd              

na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce distribuční soustavy – podzemního  kabelového vedení VN k tíži pozemku p.č. 

6868/7 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch statutárního města Přerov a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena 

úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti 

bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

  

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi ČR - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Praha 3-

Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ 01312774, jako budoucím povinným z věcného břemene - 

služebnosti a statutárním městem Přerov, jako oprávněným z věcného břemene, ve znění dle přílohy. 

Budoucí oprávněný, statutární město Přerov se zavazuje uhradit budoucímu povinnému za užívání 

budoucího služebného pozemku po dobu realizace stavby jednorázovou paušální úhradu ve výši 640,- 

Kč, která bude uhrazena budoucím oprávněným před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene. Paušální úhrada nezahrnuje náhradu škod na polních kulturách a na jiném majetku 

způsobené v souvislosti s činností budoucího oprávněného při realizaci stavby "SO 403 - Přeložka 

kabelu VN ČEZ Distribuce", popřípadě uvedení do původního stavu, která bude uhrazena budoucím 

oprávněným samostatně. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 

dokončené stavby  – přeložky  kabelového vedení VN do 90 dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 

předloží budoucímu povinnému z věcného břemene - služebnosti  geometrický plán potvrzený 

příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše 

uvedeném pozemku. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti zadá ČR - Státní pozemkový úřad. Oprávněný            

z věcného břemene - služebnosti uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, 

znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene - služebnosti do 

katastru nemovitostí. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně nákladů za 

vyhotovení znaleckého posudku bude uhrazena oprávněným, statutárním městem Přerov před 

podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. V případě, že by ocenění věcného břemene činilo 

částku nižší než 1.000,- Kč, uhradí oprávnění jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve 

výši 1.000,- Kč. 
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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. 

 

 

Hlasování:  11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 
 

6. ZÁVĚR 
 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 60. schůzi Rady města Přerova dne 21. prosince 2016 

v 10.00 hodin. 

Členové Rady města Přerova se poté zúčastnili neformálního setkání ve Velkém Újezdu od 11.00 

hodin do 15.30 hodin. 

 

 

V Přerově dne 21. prosince 2016 

 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                               Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


