USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. února 2017

707/25/1/2017

Zahájení, schválení programu 25. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje upravený program 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne
20. února 2017,

2.

schvaluje Ing. Petra Vránu a PhDr. Jiřího Pospíšila za ověřovatele zápisu 25. zasedání
Zastupitelstva města Přerova.

708/25/2/2017

Výbor pro místní části - studie revitalizace rybníků v Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

ukládá Radě města Přerova na základě usnesení Výboru pro místní části zajistit zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dle přiložené studie (var. V1),
včetně připomínek z Komise životního prostředí, pro přípravu akce revitalizace rybníků
v Předmostí,

2.

ukládá Radě města Přerova na základě usnesení Výboru pro místní části schválit rozpočtové
opatření pro zpracování projektové dokumentace a realizaci projektové dokumentace
dle bodu 1.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 24.4.2017

709/25/2/2017

Výbor pro místní části - studie revitalizace suchého poldru v Újezdci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

ukládá Radě města Přerova zajistit zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a
stavební povolení, dle přiložené studie, pro přípravu akce přebudování suchého poldru
v Přerově - Újezdci,

2.

ukládá Radě města Přerova zajistit v návaznosti na suchý poldr realizaci opatření zahrnutých
v komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Újezdec u Přerova,

3.

ukládá Radě města Přerova schválit rozpočtové opatření na projektovou dokumentaci a
na realizaci díla dle bodu 1 a 2.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.3.2017
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710/25/2/2017

Návrhy na personální změnu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

odvolává z členství ve Výboru pro místní části zástupce místního výboru Lýsky paní Vendulu
Hluzinovou, a to s účinností k 28. 2. 2017,

2.

volí do funkce člena Výboru pro místní části MUDr. Libora Slováčka, předsedu místního
výboru Lýsky, a to s účinností od 1. 3. 2017,

3.

odvolává z funkce člena a předsedy Hospodářského výboru Ing. Petra Vránu, a to s účinností
k 28. 2. 2017,

4.

volí do funkce člena a předsedy Hospodářského výboru Ing. Hanu Mazochovou, a to
s účinností od 1. 3. 2017.

5.

odvolává z členství v Hospodářském výboru pana Františka Landsingera, a to s účinností
k 28. 2. 2017,

6.

volí do funkce člena Hospodářského výboru Ing. Miloslava Skládala, a to s účinností
od 1. 3. 2017,

7.

odvolává z funkce člena Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální
začleňování Mgr. Andreu Dortovou, a to s účinností k 28. 2. 2017,

8.

volí do funkce člena Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování
Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou, a to s účinností od 1. 3. 2017.

711/25/2/2017

Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – návrh na vyhlášení konkursního
řízení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova vyhlásit konkursní řízení na
obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov, Optiky 14.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.3.2017

712/25/2/2017

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace
o činnosti Rady města Přerova od 24. 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 24. zasedání Zastupitelstva
města Přerova.

713/25/3/2017

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5063/3 v k.ú.
Přerov
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5063/3 ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov,

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5063/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 40
m2 v k.ú. Přerov,

3.

rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5063/3
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov,

4.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje
zánik předkupního práva dle bodu 3. návrhu na usnesení a k podpisu návrhu na vklad práva
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

714/25/3/2017

Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr úplatného převodu níže uvedených nemovitostí:

1. objekt č.p. 50, který je součástí pozemků p.č. st. 728, objekt bez č.p., který je součástí pozemku
p.č. st. 725 a objekt bez č.p., který je součástí pozemku p.č. st. 726, pozemky p.č. st. 728, p.č. st.
725, p.č. st. 726, vše v k.ú. Předmostí, Pod Skalkou 11 – bývalá základní škola v Předmostí,
2. objekty bez č.p., které jsou součástí pozemku p.č. 2578/5 a pozemek p.č. 2578/5, vše v k.ú. Přerov
– 5 řadových garáží na Dvořákové ul. v Přerově,
3. objekt č.p. 1117, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 a pozemky p.č. 2294/2, p.č. 2294/7, p.č.
2294/6, vše v k.ú. Přerov – Trávník 30, dříve „Chemoprojekt“,
4. objekt č.p. 387, který je součástí pozemku p.č. 2152/2 a pozemek p.č. 2152/2, vše v k.ú. Přerov,
Čechova 43 – bývalé „státní zastupitelství“,
5. objekt č.p. 311, který je součástí pozemku p.č. 6603/2, a pozemky p.č. 6603/2, p.č. 6603/1, vše v
k.ú. Přerov – zahradní chata,
6. objekt bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 1538/25 a pozemek p.č. 1538/9, vše v k.ú. Žeravice
– třídírna odpadů v areálu skládky Žeravice,
7. objekt bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 1538/22 a pozemek p.č. 1538/10, vše v k.ú.
Žeravice – objekt garáží v areálu skládky Žeravice,
8. objekt č.p. 3160, který je součástí pozemku p.č. 4808/2 a pozemek p.č. 4808/2 vše v k.ú. Přerov –
objekt restaurace v areálu přírodního koupaliště „Laguna“, objekt č.p. 3161, který je součástí
pozemku p.č. 4808/1 a pozemek p.č. 4808/1, vše v k.ú. Přerov – šatny v areálu přírodního
koupaliště „Laguna“,
9. objektu k bydlení č.p. 1573 příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku
p.č. 740/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov – Velké Novosady 13.
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2.

nepřijalo návrh usnesení schválit záměr úplatného převodu níže uvedených nemovitostí:

1.

objekt č.p. 84, který je součástí pozemku p.č. 155 a pozemek p.č. 155, vše v k.ú. Přerov,
Bratrská 2 – bývalá „Okresní vojenská správa“ (Blažkův dům), objekt č.p. 83, který je součástí
pozemku p.č. 179 a pozemek p.č. 179, vše v k.ú. Přerov, nám. T. G. M. 4 - prodejna květin,
objekt č.p. 47, který je součástí pozemku p.č. 180 a pozemek p.č. 180, vše v k.ú. Přerov, nám.
T. G. M. 5 – prodejna sportovních potřeb,

2.

objekt č.p. 82, který je součástí pozemku p.č.177, a část pozemku p.č. 177, vše v k.ú. Přerov,
nám. T. G. M. 3 – dříve využíván „svazem myslivců“,

3.

část objektu č.p. 150, který je součástí pozemku p.č. 137 a část pozemku p.č. 137, vše v k.ú.
Přerov, nám. T. G. Masaryka 8 – prodejna občerstvení.

715/25/3/2017

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města
Přerova – 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.

schvaluje úplatný převod objektu rodinný dům č.p. 35, příslušného k části obce Přerov VIIIHenčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1 zast. pl. a nádvoří,
dle geometrického plánu č. 382-174/2016 označená jako pozemek 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, 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 do společného jmění manželů V. a
Ing. J.D. za kupní cenu ve výši 671.000,- Kč (dle nabídky zájemce), ve znění dle přílohy.

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.

716/25/3/2017

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města
Přerova – částí pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú.
Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

odkládá projednání materiálu "Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního
města Přerova – částí pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. Předmostí",

2.

ukládá Radě města Přerova předjednat cenu za 1 m2 částí pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č.
st. 541 oba v k.ú. Předmostí.
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717/25/3/2017

Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č.
633/41 v k.ú. Předmostí a částem pozemků p.č. 526/5 a p.č. 633/41 v
k.ú. Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uznat vydržení vlastnického práva Mgr. L.P. k části pozemku ve vlastnictví města
p.č. 633/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 398 m2 v k.ú. Předmostí v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem č. 1178/35/2016 ze dne 4.8.2016.

2.

schvaluje uznat vydržení vlastnického práva D.W. k části pozemku ve vlastnictví města p.č.
526/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 298 m2 a části pozemku p.č. 633/41
(ostatní plocha a komunikace) o výměře 31 m2 oba v k.ú. Předmostí v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 1179/39/2016 ze dne 5.8.2016.

3.

schvaluje uzavření dohody o narovnání vlastnických hranic pozemků ve formě notářského
zápisu o vydržení vlastnického práva mezi statutárním městem Přerovem, Mgr. L.P. a D.W.
učiněné dle ust. § 80 notářského řádu a za podmínek souhlasného prohlášení, které tvoří
přílohu tohoto usnesení.

4.

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

718/25/4/2017

Rozpočtové opatření - převody - část 1

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

719/25/4/2017

Rozpočtové opatření - převody - část 2

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle
důvodové zprávy.

720/25/4/2017

Rozpočtové opatření č. 2 a 3

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

721/25/5/2017

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města
Přerova pro období 2014 - 2020 - naplňování Akčního plánu na r.
2014-2016, návrh Akčního plánu na r. 2017-2018

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí plnění Akčního plánu za r. 2014-2016 dle přílohy,

2.

schvaluje Akční plán na r. 2017-2018 dle přílohy,

3.

schvaluje aktualizaci textu Strategického plánu územního a ekonomického rozvoje
statutárního města Přerova pro období 2014-2020 dle přílohy, spočívající v doplnění
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monitorovacích indikátorů, aktualizaci Zásobníků projektových záměrů a opravách názvů
organizací.

722/25/5/2017

Územní studie veřejného prostranství místní části Přerov XII-Žeravice
a Přerov IV-Kozlovice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zpracovanou územní studii veřejného
prostranství místní části Přerov XII-Žeravice a Přerov IV-Kozlovice

723/25/6/2017

Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku
„Demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově“

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem „Demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově“ dle důvodové zprávy.

724/25/6/2017

Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku
„Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“ dle důvodové zprávy.

725/25/7/2017

Předání dokončeného technického zhodnocení
Mateřské škole Píšťalka, Přerov, Máchova 8

k

hospodaření

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání a
převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov
a příspěvkovou organizací Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8. Předmětem tohoto dodatku je
předání dokončeného technického zhodnocení s názvem „MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy
střech“ v pořizovací ceně 2.320.746,68 Kč, dle přílohy důvodové zprávy.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 28.2.2017

726/25/8/2017

Dotace na III. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na III.
etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem
Přerov, Kratochvílova 6, IČ 45180199, ve výši 200.000,00 Kč;

2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání ve věci uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jejího podpisu;

3.

schvaluje následující úpravu rozpočtu:
PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet
282,0

rozpočtové
opatření
- 200,0

rozpočet
po úpravě
82,0

6409

210

3322

830

Ostatní činnosti j. n. (individuální
dotace)
Zachování a obnova kulturních památek

0,0

+ 200,0

200,0
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727/25/8/2017

Návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům
Zastupitelstva města Přerova a návrh na stanovení dne, od kterého
bude poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům
Zastupitelstva města Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

stanovuje ve smyslu § 72 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) měsíční odměny neuvolněným členům
Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 přílohy č. 1 důvodové zprávy podle
jednotlivých funkcí, a v případě souběhu výkonu funkcí ve výši souhrnu odměny člena
zastupitelstva uvedené v posledním řádku tabulky v příloze č. 1 důvodové zprávy a odměny za
výkon další vykonávané funkce; vykonává-li člen zastupitelstva více funkcí, pak se do
souhrnu odměn zahrnuje jen jedna odměna za příslušné funkce, a to nejvyšší z nich,

2.

stanovuje ve smyslu § 77 odst. 2 zákona o obcích poskytování měsíční odměny neuvolněným
členům Zastupitelstva města Přerova ode dne, uvedeného ve sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové
zprávy u jednotlivých funkcí.

728/25/9/2017

Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Petra Kouby

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova jednat s vlastníkem sportovní
haly v k.ú. Předmostí (ul. Hranická) o možnosti a podmínkách úplatného převodu této nemovitosti
do vlastnictví statutárního města Přerova, případně o směně této nemovitosti za jinou nemovitost
ve vlastnictví statutárního města Přerova.

729/25/9/2017

Podnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Heleny Netopilové

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

vyjadřuje podporu zachování Střední zdravotnické školy Hranice, odloučené pracoviště
ve městě Přerově,

2.

pověřuje zastupitele Ing. Petra Vránu k jednání s Olomouckým krajem vedoucí k zachování
školy ve městě Přerově.

730/25/9/2017

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 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.
V Přerově dne 20. 2. 2017

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor statutárního města Přerova

Ing. Petr Vrána
člen Rady města Přerova
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