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USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. ledna 2017 

 

684/24/1/2017 Zahájení, schválení programu 24. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. ledna 2017 

 

2. schvaluje Radka Pospíšilíka a Ing. Tomáše Dostala za ověřovatele zápisu 24. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

685/24/2/2017 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města 

Přerova PhDr. Jiřího Pospíšila, v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

686/24/3/2017 Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města 

Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zápis z kontroly postupu realizace 

investiční akce "Dočasná oprava komunikace Ke Tmeni, Újezdec" 

 

 

687/24/3/2017 Urbanistická soutěž na okolí tzv. průpichu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje záměr vyhlásit otevřenou anonymní urbanistickou soutěž za účelem nalezení 

městotvorného řešení bloku kolem tzv. „průpichu,“ jenž je vymezen vzdálenější stranou ulic 

Komenského, Havlíčkova, Čechova, Tovární, Husova a Kojetínská tak, jak je vymezeno 

v grafické příloze 3 k tomuto usnesení s tím, že řešené území bude přesně specifikováno 

v návrhu soutěžních podmínek. 

 

2 ukládá Radě města vypracovat do června 2017 ve spolupráci s Českou komorou architektů 

zadání, soutěžní podmínky a podklady pro vyhlášení této soutěže a soutěž vyhlásit. 

 

 

688/24/3/2017 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za 

II. pololetí roku 2016 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. pololetí 2016 
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2. ukládá předsedům zastupitelských klubů, aby se zabývali příčinami neúčastí jednotlivých 

členů na jednáních komisí a výborů, a případně dali návrhy na jejich odvolání. 

 

 

689/24/3/2017 Návrh na personální změnu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání odvolává s účinností k 1. 2. 2017 z funkce členky Výboru 

pro školství a sport Mgr. Ivanu Grigárkovou. 

 

 

690/24/3/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 23. 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 23. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

 

691/24/4/2017 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova pozemku p.č. 1784 v  k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova  pozemku p.č. 1784 ostatní  plocha, ostatní komunikace v k.ú. 

Přerov, z  vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábř. 390/42, Praha  2, Nové Město. 

 

2. schvaluje jménem statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva       

k pozemku p.č. 1784 ostatní komunikace, ostatní plocha v k.ú. Přerov prominutí povinností, 

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 – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábř.  390/42 Praha 2, Nové 

Město, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

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

1. návrhu usnesení včetně podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí   

na základě tohoto právního jednání. 

 

 

692/24/4/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 708 ostatní 

plocha, silnice v k.ú. Penčičky, prominutí povinností (dluhu) osobě 

povinné z předkupního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje jménem statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva       

k pozemku  p.č. 708 ostatní plocha, silnice v k.ú. Penčičky prominutí povinností, 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 – Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42 Praha 2, Nové Město, jako osobě 

povinné z předkupního práva. 

 

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

1. návrhu usnesení včetně podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na 

základě tohoto právního jednání. 

 

 

693/24/4/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 15, p.č. 16, p.č. 

20 a p.č. 287 vše v k.ú. Čekyně prominutí povinností (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. 15 ostatní komunikace, ostatní plocha, p.č. 16 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 20 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 287 ostatní plocha, ostatní 

komunikace vše v k.ú. Čekyně prominutí povinností, 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 – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

se sídlem Rašínovo nábř.  390/42 Praha 2, Nové Město, jako osobě povinné z předkupního 

práva. 

 

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

1. návrhu usnesení včetně podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí   

na základě tohoto právního  jednání. 

 

 

694/24/4/2017 Žádost o prominutí poplatku z prodlení  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení 

v celkové výši 29.420,00 Kč za paní A.M., bývalou nájemkyní bytu  v objektu k bydlení, příslušném   

k části obce Přerov I - Město, na pozemku v k.ú. Přerov vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 

nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh za byt. 

 

 

695/24/4/2017 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a   Z.Z., 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, a to na 

vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu, přefakturacích a na poplatku a úroku z 

prodlení k datu 12.12.2016 v celkové částce 4.975,00 Kč. Dluh na vyúčtování záloh na plnění 

spojená s užíváním bytu činí 2.986,00 Kč, dluh na přefakturacích činí 1.455,00 Kč a na 

poplatku a úroku z prodlení k datu 12.12.2016 činí 534,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 

200,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 24 měsíců/200,00 Kč a 1 měsíc/175,00 Kč ode dne 
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uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a 

výše dlužníkem a 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 

bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

696/24/5/2017 Rozpočtové opatření č. 1 

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

důvodové zprávy. 

 

 

697/24/6/2017 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje – změna, 

aktualizace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, 

spočívající ve změně koncepce odkanalizování místních části Penčice – vybudování nové 

splaškové kanalizace, a aktualizace stavu a koncepce odkanalizování místních částí Čekyně, 

Lýsky, Dluhonice a Kozlovice podle důvodové zprávy a přílohy tohoto usnesení. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podpisem žádosti o změnu Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje podle přílohy tohoto usnesení. 

 

 

698/24/6/2017 Změna Územního plánu Prosenice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souladu s ustanovením § 46 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve změní pozdějších předpisů, návrh Statutárního města Přerova na pořízení změny 

Územního plánu Prosenice za účelem změny podmínek využití funkčních ploch dotčených 

záměrem realizace protipovodňového opatření na řece Bečvě - záchytný profil plavenin, podle 

důvodové zprávy a přílohy tohoto usnesení. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podpisem návrhu na pořízení změny Územního 

plánu Prosenice podle přílohy tohoto usnesení. 

 

 

699/24/7/2017 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje 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, 
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

2. schvaluje 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: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

3. schvaluje 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: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

4. schvaluje 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: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

5. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti kultury v částkách uvedených ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“      

ve výši 2 030 000,- Kč, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

6. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v níže uvedených oblastech v částkách uvedených ve sloupci „Návrh příslušného 

výboru ZM“: 

a) sport ve výši 10 340 000,- Kč,   

b) volný čas ve výši 264 000,- Kč,  

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

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 

oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

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: Rada města Přerova 2014 - 2018 
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Termín: 31.3.2017 

 

7. schvaluje 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 

 

 

8. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 5 a 6 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu, 

 

9. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací              

v oblasti:  

a) kultury žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová výše 

dotace (viz příloha důvodové zprávy),  

b) sportu, volného času a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „ Návrh 

příslušného výboru ZM“, uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy). 

 

 

700/24/8/2017 Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení schválit sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, 

Optiky 14, IČ: 60782382, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Optiky 14 s příspěvkovou 

organizací Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem Přerov, Přerov I – 

Město, Trávník 27 s účinností od 01. 04. 2017. Znění rozhodnutí o sloučení je přílohou č. 1 

důvodové zprávy, 

 

2. nepřijalo návrh usnesení schválit, že přejímající organizací příspěvkové organizace Mateřská 

škola Přerov, Optiky 14, IČ: 60782382, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Optiky 14 je 

příspěvková organizace Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem Přerov, 

Přerov I – Město, Trávník 27, na kterou s účinností od 01. 04. 2017 přecházejí veškerá práva, 

závazky a majetek Mateřské školy Přerov, Optiky 14, 

 

3. nepřijalo návrh usnesení schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině a uzavření protokolu o 

předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření, přílohu č. 1 zřizovací listiny Základní 

školy Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27. 

Znění dodatku a protokolu je přílohou č. 2 a 3 důvodové zprávy. 

 

 

701/24/9/2017 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova pro rok 2017 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,              

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního 

města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova pro rok 2017" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných           

v rozpočtu r. 2017 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 150 000 Kč. 
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702/24/9/2017 Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností RotaGroup s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Dohodu o narovnání mezi statutárním městem Přerovem na straně jedné                  

a společností RotaGroup s. r. o., IČ 27967344, se sídlem Plzeň, Radyňská 488/8, na straně 

druhé, jejímž předmětem je narovnání veškerých sporných závazků vyplývajících ze smlouvy 

o dílo na provedení projektových prací "Stavební úpravy ZŠ U Tenisu, Přerov" (č. MMPr-

SML/620/2012 ze dne 29.8.2012) a smlouvy o dílo na provedení projektových prací "Stavební 

úpravy ZŠ Svisle, Přerov" (č. MMPr-SML/621/2012 ze dne 29.8.2012), ve znění dle přílohy   

č. 1 důvodové zprávy. Dohodou o narovnání se společnost RotaGroup s. r. o. zaváže uhradit 

statutárnímu městu Přerovu částku ve výši 83 245,- Kč s tím, že sporné nároky vyplývající       

z výše uvedených smluv o dílo uzavřením dohody zaniknou. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podpisem Dohody dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

703/24/9/2017 Uzavření dohody o splátkách 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem 

Přerovem jako věřitelem a Ing. M.H., jako dlužníkem, o pravidelných měsíčních splátkách pohledávky 

v celkové výši 48 000,- Kč odpovídající celkové výši zůstatků bezúročné půjčky a bezúročné zápůjčky 

poskytnutých  ze sociálního fondu, se lhůtou splatnosti do 15.12.2019, a to ve znění dle přílohy 

důvodové zprávy. Součástí dohody bude uznání dluhu co do jeho důvodu a výše dlužníkem a dohoda 

mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena řádně 

a včas. 

 

 

704/24/9/2017 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nesouhlasí s nabytím nemovitého majetku - 

spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 na nemovité věci - pozemku p. č. 690/2, ost. pl., včetně podílu   

ve výši 1/5 venkovních úprav a trvalých porostů, v k. ú. Buchlovice, jako majetku nepatrné hodnoty 

zanechaného zůstavitelkou B.Ch., do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

705/24/10/2017 Podnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Věry Vránové, 

Ph.D. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Radě města Přerova zhodnotit kvalitu vánočních trhů v roce 2016 na základě 

připomínek zastupitelů a občanů 

 

2. ukládá Radě města Přerova určit odpovědnou osobu, aby představila na jednání zastupitelstva 

města Přerova v září či říjnu roku 2017 projekt průběhu vánočních oslav na náměstí TGM. 
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706/24/10/2017 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 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

V Přerově dne 23. ledna 2017 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                   Radek Pospíšilík 

primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


