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USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 24. dubna 2017 

 

755/27/1/2017 Zahájení, schválení programu 27. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 24. dubna 2017, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka a Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D.                   

za ověřovatele zápisu 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

756/27/2/2017 Návrh Výboru pro místní části - dotační program 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení schválit záměr přípravy dotačního programu podpory výstavby 

technické infrastruktury dle přílohy 1, 

 

2. nepřijalo návrh usnesení pověřit Radu města Přerova zajištěním zpracování podmínek 

dotačního programu (termín 09/2017). 

 

757/27/2/2017 Návrh Výboru pro místní části - cyklostezky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, 

dle přiložené studie, pro přípravu akce výstavba páteřní cyklostezky Předmostí - Čekyně - 

Penčice. 

 

2. ukládá Radě města Přerova: 

 

a) zajistit financování pro zpracování projektové dokumentace. 

 

b) jednat s vedením obce Tršice o napojení cyklistické stezky na obec Tršice. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

758/27/2/2017 Záměr realizace hokejbalového hřiště 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr realizace výstavby hokejbalového hřiště v areálu Základní školy Přerov, 

Želatovská 8 v průběhu roku 2018, za podmínky získání finančních prostředků dle důvodové 

zprávy, 

 

2. a) si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o přijetí daru a uzavření darovací smlouvy uvedené v 

písm. b) tohoto bodu usnesení, 
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2. b) schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 1.000.000 Kč zejména na zajištění zpracování 

projektové dokumentace a výstavbu hokejbalového hřiště v areálu Základní školy Přerov, 

Želatovská 8 a uzavření darovací smlouvy mezi subjektem HC ZUBR PŘEROV z.s., IČ: 

70259747, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I – Město, 75002 Přerov, jako dárcem a 

statutárním městem Přerovem jako obdarovaným. První splátka daru ve výši 150.000 Kč bude 

poukázána na účet statutárního města Přerova do 31. 5. 2017, druhá splátka daru ve výši 

350.000 Kč do 31. 8. 2017 a třetí splátka daru ve výši 500.000 Kč do 28. 2. 2018. 

 

3. ukládá Radě města Přerova zajistit zahájení potřebných úkonů k vypracování projektové 

dokumentace k realizaci výstavby hokejbalového hřiště v areálu Základní školy Přerov, 

Želatovská 8, za podmínky schválení bodu 1 a 2 tohoto usnesení. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 28.2.2018 

 

759/27/2/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Petra Kouby 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení: 

 

1. si vyhradit dle § 84 odst. 4 zákona o obcích, rozhodnout o záměru st. města Přerova nájem 

části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov, 

 

2. si vyhradit dle § 84 odst. 4 zákona o obcích, rozhodnout  o uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu CITY WAKE  - Vlek pro vodní lyžování a wakeboarding na příslušných pozemcích, 

 

3. neschválit záměr st. města Přerova nájem části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov, 

 

4. neschválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu CITY WAKE  - Vlek pro vodní lyžování 

a wakeboarding na příslušných pozemcích,  

 

5. uložit Radě města Přerova zrušit usnesení č. 2593/66/7/2017. 

 

760/27/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 26. 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 26. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

761/27/3/2017 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerov  pozemku p.č. 6577/199 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru  statutárního města Přerova -- úplatném  převodu nemovité 

věci  z vlastnictví statutárního města Přerova  pozemku p.č. 6577/199 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 210 m2 v k.ú. Přerov. 
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2. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný  převod nemovité věci  z vlastnictví 

statutárního města Přerova  pozemku p.č. 6577/199 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 210 m2 v k.ú. Přerov. 

 

762/27/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 228/19, p.č. 233/17 

a p.č. 526/3 vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  úplatném převodu nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č.  228/19 ost. plocha o výměře 28 m2 , 

p.č. 233/17 orná půda o výměře  1809 m2 a p.č. 526/3 vodní plocha o výměře 935 m2, vše  v 

k.ú. Lověšice u Přerova, 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný  převod nemovitých věcí  do majetku 

statutárního města Přerova pozemků p.č.  228/19 ost. plocha o výměře 28 m2 , p.č. 233/17 orná 

půda o výměře  1809 m2 a p.č. 526/3 vodní plocha o výměře 935 m2, vše   v k.ú. Lověšice u 

Přerova, 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva  k pozemkům p.č.  228/19 

ost. plocha o výměře 28 m2 , p.č. 233/17 orná půda o výměře  1809 m2 a p.č. 526/3 vodní 

plocha o výměře 935 m22 vše  v k.ú. Lověšice u Přerova, 

 

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 tohoto právního jednání. 

 

763/27/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                          

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 30/54 ostatní plocha o výměře cca 1450 m2 v k.ú. 

Předmostí z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti KOVET, spol s r.o., se 

sídlem Přerov II - Předmostí, Teličkova 433/35, za kupní cenu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 710,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá.  

 

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím 

prodávajícím a společností KOVET, spol s r.o., se sídlem Přerov II - Předmostí, Teličkova 433/35, 

jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 

dnů poté, co bude doložen geometrický plán na oddělení převáděné části pozemku potvrzený 

katastrálním úřadem. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 

 

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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764/27/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 30/53 ostatní plocha o výměře cca 22 m2 v k.ú. 

Předmostí z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti KONVIČKA služby 

s.r.o., se sídlem Malá Dlážka 2895/14, Přerov I - Město, IČ: 26863383 za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši   1.000,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase 

obvyklá.  

 

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím 

prodávajícím a společností KONVIČKA služby s.r.o., se sídlem Malá Dlážka 2895/14, Přerov I - 

Město, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději 

do 30 dnů poté, co bude doložen geometrický plán na oddělení převáděné části pozemku potvrzený 

katastrálním úřadem. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 

 

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 

 

765/27/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemků  p.č. 465/6, p.č. 649/12 a p.č. 667/2 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 465/6 ostatní  plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2,  

p.č. 649/12 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 145 m2 a  p.č. 667/2 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 829 m2 v k.ú. Kozlovice u  Přerova, z vlastnictví S.M., za dohodnutou kupní 

cenu ve výši  86 640,- Kč, (t.j. 80,- Kč/m2), ve znění přílohy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

766/27/3/2017 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 62 v k.ú. Dluhonice                                                                                                                                                                                    

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 62 zahrada o výměře 495 m2 v k.ú. Dluhonice ze 

společného jmění manželů J. a M. K. do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou 

kupní cenu 143.550,- Kč, t.j. 290,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi manželi J. a M. K. 

(jako prodávajícími) a statutární městem Přerov (jako kupujícím) ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 
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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 

 

767/27/3/2017 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – veřejného osvětlení vybudovaného na částech pozemků p.č. 

213, p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                            

2. Bezúplatný převod komunikace do majetku statutárního města 

Přerova vybudované na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 722/8 a p.č. 718/3 

vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                     

3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Plánovací smlouva - lokalita Kozlovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů vybudovaného na pozemcích p.č. 213, 

p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana R.Š. do 

majetku statutárního města Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací 

smlouvě mezi panem R.Š. (jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako 

budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu 

obdarovanému doklad o povolení užívání stavby inženýrské sítě – kabelové vedení veřejného 

osvětlení včetně 6 ks sloupů, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

komunikace vybudované na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 722/8 a p.č. 718/3 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana R.Š. do majetku statutárního města Přerova. Nejprve 

bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi panem R.Š. (jako budoucím 

dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 2. 

Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu 

obdarovanému doklad o povolení užívání stavby komunikace, nejpozději však do 5 let od 

uzavření budoucí darovací smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

3. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 723/14  orná půda o výměře 21 m2  a p.č. 722/8 

orná půda o výměře 640 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova do majetku statutárního města 

Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi panem R.Š. (jako 

budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle 

přílohy č. 3.  

 

Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu 

obdarovanému doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání 

dokončené stavby komunikace a současně doklad o vlastnictví pozemku p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

4. schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi 

statutárním městem Přerovem a žadatelem R.Š., IČ:68928955, Topolová č. 419/1, 783 01 

Olomouc - Slavonín na vybudování nové veřejné infrastruktury - veřejně přístupné 

komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 723/8, 723/14, 722/8, 718/3, 

213 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

5. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 

1., 2., 3. a 4. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do 

katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

768/27/3/2017 Směna nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova  -  části 

pozemku  p.č. 4724/1, v majetku statutárního města Přerova,  za část 

pozemku p.č. 4669/1, v majetku fyzické osoby, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje směnu nemovitých věcí  - části pozemku p.č. 4724/1, geometrickým plánem č. 

6375-101/2016 označené jako díl  „a“ o výměře 247 m2 , v  majetku statutárního města 

Přerova, která bude přisloučena k pozemku p.č. 4641/2 ost. plocha v k.ú. Přerov, za část 

pozemku p.č. 4669/1, geometrickým plánem č. 6375-101/2016 označené jako díl „c“  o 

výměře 581 m2 , v majetku V.L., která bude přisloučena  dle GP č. 6375-101/2016  k dílu „b“ 

pozemku p.č. 4724/1 ost. plocha v k.ú. Přerov, a to bez doplatku rozdílu cen směňovaných 

pozemků. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a 

správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Přerov. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 

 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

769/27/3/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/24, 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 

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 k pozemku p.č. 

7164/24, ost. plocha o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov, R.T., jako osobě povinné  z  předkupního 

práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 
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2. pověřuje náměstka 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. 

 

770/27/3/2017 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 mění své usnesení č. 717/25/3/2017 schválené na 25. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 20.02.2017, kdy text usnesení nově zní: 

 

1. schvaluje uznat vydržení vlastnického práva Mgr. L.P. k části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Přerov p.č. 633/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 398 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

2. schvaluje uznat vydržení vlastnického práva D.W. k části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Přerov p.č. 633/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 31 m2, k části pozemku p.č. 526/9 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 212 m2 a k části pozemku p.č. 526/5 (ostatní plocha, 

ostatní komunikace) o výměře 86 m2 vše v k.ú. Předmostí. 

 

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. 

 

771/27/3/2017 Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její 

převod na podrozvahu  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 

nedobytnosti, na nájemném, fakturách za vodné, stočné a srážkovou vodu a úroku z prodlení v celkové 

výši 120.089,14 Kč za dlužníkem Angels Trade s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov IV-Kozlovice, 

Grymovská 42/54, nájemcem nebytového prostoru o výměře 87,6 m2 v objektu bydlení p.č. 968, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č.1255 v katastrálním území 

Přerov (Komenského 25) za účelem provozování hostinské činnosti – kavárna-bar-restaurant. Z dlužné 

částky činí 78.373,00 Kč pohledávka na nájemném, 6.904,00 Kč pohledávka za faktury na vodném, 

stočném a srážkové vodě, 32.071,91 Kč pohledávka na úroku z prodlení z nájemného a 2.740,23 Kč 

pohledávka na úroku z prodlení z faktur k datu 24.4.2017. 

 

772/27/3/2017 Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její 

převod na podrozvahu  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 

nedobytnosti, na nájemném, na zálohách spojená s užíváním nebytového prostoru a vyúčtování těchto 

záloh a úroku z prodlení v celkové výši 119.057,54 Kč za dlužníkem Status Media s.r.o., se sídlem 

Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975/2, IČ 29057515 jako nájemcem nebytových prostor, které jsou 

situované v přízemí budovy – stavby pro administrativu č.p. 1117- Chemoprojekt, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2294/2 (Trávník č. 30)  označené jako místnost č. 47, jejíž 

výměra činí 17,9 m2 . Předmět nájmu byl užíván jako kancelář. Z dlužné částky činí 90.852,32 Kč 

pohledávka na nájemném, 28.205,22 Kč pohledávka na úroku z prodlení k datu 24.4.2017. 
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773/27/4/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení schválit převod finančních 

prostředků ve výši 172.000 Kč na přímou podporu do oblasti kulturní a sociální. 

 

774/27/4/2017 Rozpočtové opatření č. 6 

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

důvodové zprávy. 

 

775/27/4/2017 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2016 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova 

sestavenou ke dni 31.12.2016, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek včetně výsledku hospodaření ve výši 111.102.824.79 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie 

výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

776/27/4/2017 Uzavření smlouvy o úvěru  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1) schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru ve výši do 300 mil. Kč se splatností do 10 let, mezi 

statutárním městem Přerov jako úvěrovaným a Československou obchodní bankou, a. s., se 

sídlem Radlická 333/150, 150 57  Praha 5, IČ 00001350, jako úvěrujícím, a to ve znění dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy. Úvěr bude poskytnut bez zajištění; 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 

2) schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8123 210 Dlouhodobé přijaté půjčené 

prostředky 

0,0 + 187 894,6 187 894,6 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 210 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 

půjčených prostředků 

39 650,0 + 187 894,6 227 544,6 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 
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210 Splátky jistiny a úroků z úvěrů 41 450,0 + 187 894,6 229 344,6 

 

777/27/4/2017 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na realizaci 

generální opravy výškové mobilní požární techniky AP 27 Tatra 815 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský 

záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 

70885940, na realizaci generální opravy výškové mobilní požární techniky AP 27 Tatra 815. 

Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2017, 

 

2.  schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

135 493,0 + 300,0 135 793,0 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

5279 1XX Záležitosti krizového řízení j. n. 7,5 + 300,0 307,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 21 917,4 + 300,0 22 217,4 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

778/27/5/2017 Územní plán města Přerova – změna č. 2 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nejvhodnější variantu řešení 2. změny Územního plánu města Přerova, v souladu s 

ustanovením § 51 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení, takto: 

 

1.1. v dopravním prostoru ulice Bezručové schválit variantu 0 - v profilu stávající komunikace 

vytvořit integrovanou stezku s prvky zklidnění dopravy pro všechny účastníky provozu  

 

1.2. v prostoru regionálního biocentra RBC 164 Žebračka schválit variantu 1 - upřesnění polohy 

cyklistické stezky D.6.19 s přímou návazností na stávající účelovou komunikaci k areálu 

zahrádek p.č. 6829/1 k.ú. Přerov 

 

1.3. vymezení veřejně prospěšných staveb z variant schválit variantu 1 - textová část beze změny; 

v grafické části – úprava trasy cyklistické stezky propojení Bezručovy a Křivé (D.6.19.) a 

kanalizačního sběrače, doplněna trasa vodovodu a nového podzemního vedení VN 
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2. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) o nepořízení změny Územního plánu 

města Přerova na základě požadavku žadatelky o novou zastavitelnou plochu na části 

pozemku p.č. 798/2 v katastrálním území Čekyně, podle důvodové zprávy a přílohy tohoto 

návrhu na usnesení. 

 

779/27/5/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Břetislava Passingera 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení doporučit materiál "Plán 

udržitelné mobility - rozvojové scénáře dělby přepravní práce v dopravě" vzít na vědomí a dopracovat. 

 

780/27/5/2017 Plán udržitelné mobility - rozvojové scénáře dělby přepravní práce v 

dopravě 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zklidňující scénář plánu udržitelné mobility města Přerova do roku 2035 dle 

důvodové zprávy. 

 

2. bere na vědomí problematiku parkování, vč. možností jeho řešení. 

 

781/27/6/2017 Projekt "Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu 

města Přerova" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem "Modernizace agendových informačních 

systémů Magistrátu města Přerova", dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

135 793,0 * + 20 328,0 156 121,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis.Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 022 Veřejné zakázky 300,0 + 302,5 602,5 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500383  

 - Modernizace agendových   

informačních 

 systémů magistrátu) 

0,0 + 20 025,5 20 025,5 

 

 

 

782/27/6/2017 Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností JIPAST akciová 

společnost 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje Dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem 

Přerov, Bratrská 34, PSČ 750 11, na straně jedné a společností JIPAST akciová společnost, IČ 

25944711, se sídlem Hradec Králové, Vážní 400, PSČ 500 03, na straně druhé, jejímž 

předmětem je narovnání veškerých vzájemných závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo č. 

SML/633/2012 ze dne 7.10. 2015, kdy předmětem této smlouvy byl závazek spol. JIPAST 

akciová společnost k provedení montážní práce spočívající v úpravě ocelové rozběhové 

gymnastické dráhy a dodávky atypické pružné trampolínové dráhy (tumple truck) včetně 

všech montážních prací v objektu gymnastické haly v ZŠ U Tenisu, Přerov, ve znění dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy. Dohodou o narovnání se společnost JIPAST akciová společnost 

zaváže uhradit statutárnímu městu Přerovu částku ve výši 50 000,- Kč s tím, že ostatní 

pohledávky a nároky vyplývající z výše uvedených smluv o dílo uzavřením dohody zaniknou 

a město se vzdává práva na jejich vymáhání. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem Dohody dle bodu 1 tohoto 

usnesení. 

 

783/27/7/2017 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 

2017/2018   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 

45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2017/2018 

dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2017 

 

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga Základní školy Přerov, 

Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 

pro období 9/2017 až 8/2018, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 

finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2017 

 

3. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů psychologa Základní školy Přerov, Boženy 

Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro 

období 9/2017 až 8/2018, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky finančního 

krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2017 

: 

 

4. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga Základní školy Přerov, 

Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 

pro období 9/2017 až 8/2018, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 

finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2017 
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784/27/7/2017 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – sportovní zaměření pro období 

2018 - 2023  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí návrh koncepce zaměření školy na sportovní všestrannost a rozvoj 

pohybových dovedností žáků pro období 2018 – 2023, zpracovanou Mgr. Tomášem Jelínkem, 

ředitelem příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4. Znění návrhu koncepce 

je přílohou č. 1 důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů učitele tělesné výchovy (s osvědčením 

nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) pro období 9/2018 – 8/2023; správce haly pro 

období od 9/2018 – 8/2023 a uklízeče haly pro období 9/2018 – 8/2023 příspěvkové 

organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, se sídlem Přerov, Přerov I – 

Město, U tenisu 4, dle důvodové zprávy, a to z  rozpočtu statutárního města Přerova a za 

předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města Přerova pro 

příslušný kalendářní rok. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2023 

 

785/27/7/2017 Plán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje plán oprav, údržby a investic nemovitého majetku a pořízení vybavení movitého 

majetku realizované školami zřizovanými statutárním městem Přerovem v roce 2017, dle 

přílohy důvodové zprávy, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na 

bank. účtech 

298 928,5* + 20 000,0 318 928,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3111 610 Mateřské školy 11 223,4* + 9 255,0 20 478,4 

3113 610 Základní školy 23 435,8* + 1 250,0 24 685,8 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 22 091,6* + 9 495,0 31 586,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 44 127,5* + 10 505,0 54 632,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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786/27/8/2017 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. …/2017, k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem ve znění dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

787/27/8/2017 Návrh na název ulice v Přerově, části Přerov VI-Újezdec 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenování ulice v Přerově, v části Přerov VI-

Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova, p. č. 1028, 1027/7 názvem U Montáže. 

 

788/27/9/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Radka Pospíšilíka 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení pověřit Kontrolní výbor 

kontrolním úkolem spočívajícím v kontrole dodržování právních předpisů magistrátem na úseku 

samostatné působnosti, a to kontrolou plnění a zákonností usnesení č. 1583/45/6/2016 Rady města 

Přerova z její 45. schůze konané dne 2.6.2016 s názvem “Centralizace nákupů příspěvkových 

organizací města – implementace nákupního a centralizovaného systému Centres”. 

 

789/27/9/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Břetislava Passingera 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit předkladatelům materiálů 

před jejich předložením zastupitelům je nejdříve projednat ve výborech Zastupitelstva města Přerova. 

 

790/27/9/2017 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 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 
V Přerově dne 24. 4. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský               Pavel Košutek 

primátor statutárního města Přerova              náměstek primátora statutárního města Přerova 


