USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného
ve dnech 19. a 20. června 2017

807/29/1/2017

Zahájení, schválení programu 29. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje doplněný program 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19.
června 2017,

2.

schvaluje Ing. Vladimíra Holana a MUDr. Michala Chromce za ověřovatele zápisu 29.
zasedání Zastupitelstva města Přerova.

808/29/2/2017

Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí zápis z kontroly dodržování postupu při vyřizování stížností a petic přijatých
Kanceláří primátora Magistrátu města Přerova v roce 2016 - vzorek 10 stížností,

2.

bere na vědomí zápis z kontroly dodržování právních předpisů magistrátem na úseku
samostatné působnosti, a to investiční akce "Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem
1250/1, 750 02 Přerov" v celém rozsahu včetně administrace veřejné zakázky a jejích
kompletních podkladů a dokumentace. Součástí kontroly byla rovněž zakázka "Stavební
úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov - dodatečné stavení práce",

3.

bere na vědomí doporučení Kontrolního výboru dodatečně uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o
dílo č. SML/2691/2016 ze dne 25.7.2016 v souladu se zněním článku IV. odst. 4 této smlouvy.

809/29/2/2017

Záměr poskytnutí dotace – FBC Přerov, z.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 340.000 Kč
subjektu FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916, se sídlem Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,
na pořízení rozkládacího sportovního povrchu v roce 2017.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.6.2017

810/29/2/2017

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace
o činnosti Rady města Přerova od 28. 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 28. zasedání Zastupitelstva
města Přerova.
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811/29/2/2017

Zásobování města teplem, energetika ve městě

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova ustanovení pracovní skupiny zabývající
se komunikací se společností Veolia na řešení problematiky zásobování města teplem,
logistiky, energetického využití odpadu a projednáním memoranda o spolupráci. Pracovní
skupina by měla být složena z odborníků magistrátu a veřejnosti. Výstupem této pracovní
skupiny by mělo být doporučení pro Územní energetickou koncepci města. Pracovní skupina
by měla být ustanovena a zahájit svou činnost co nejdříve, nejpozději však do konce 08/2017.

2.

nepřijalo návrh usnesení navrhnout vedoucím této pracovní skupiny Ing. Karla Šimečka,
MBA.

812/29/3/2017

Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých věcí
do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města
Přerova, s.r.o. - pozemků p.č. 6603/1, p.č. 6603/2 včetně stavby pro
rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č.
6604/1 a p.č. 6604/2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části obce
Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - nepeněžitém vkladu
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu obchodní
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17,
Přerov I-Město, 750 02 Přerov - pozemků p.č. 6603/1 (zahrada) o výměře 1967 m2, p.č.
6603/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e.
311, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 (ostatní plocha) o výměře 1822 m2 a
p.č. 6604/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 339 m2 včetně jiné stavby č.p. 3187,
příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov.

2.

schvaluje záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví
statutárního města Přerova do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby
města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02
Přerov - pozemků p.č. 6603/1 (zahrada) o výměře 1967 m2, p.č. 6603/2 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 30 m2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k části obce
Přerov I-Město, p.č. 6604/1 (ostatní plocha) o výměře 1822 m2 a p.č. 6604/2 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 339 m2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov IMěsto, vše v k.ú. Přerov.

813/29/3/2017

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z
majetku statutárního města Přerova – budovy občanského vybavení
č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město, která je součástí
pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatný převod budovy
občanského vybavení č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město, která je součástí
pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov, kdy kupní cena dle návrhu žadatele bude činit 1,- Kč,
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2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod budovy občanského vybavení
č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město, která je součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú.
Přerov, kdy kupní cena dle návrhu žadatele bude činit 1,- Kč.

814/29/3/2017

Záměr úplatného převodu nemovité věci do majetku statutárního
města Přerova – pozemku p.č. 509/3 v k.ú. Předmostí – předkupní
právo

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité
věci do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 2/3 pozemku p.č. 509/3, orná půda, o
výměře 331 m2, ve vlastnictví Ing. arch. L.L., podílu id. 1/3 pozemku p.č. 509/3, orná půda, o
výměře 331 m2, ve vlastnictví P.L., vyznačené na situaci v příloze.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku
statutárního města Přerova - podílu id. 2/3 pozemku p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2,
ve vlastnictví Ing. arch. L.L., podílu id. 1/3 pozemku p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2,
ve vlastnictví P.L., vyznačené na situaci v příloze.

3.

rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k podílu id. 2/3 pozemku
p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2, ve vlastnictví Ing. arch. L.L., a k podílu id. 1/3
pozemku p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2, ve vlastnictví P.L., vyznačené na situaci v
příloze.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 11.7.2017

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 právního k jednání.

815/29/3/2017

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5388/3 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. 5388/3 zahrada o výměře 2360 m2
v k.ú. Přerov

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5388/3 zahrada o výměře 2360 m2 v k.ú. Přerov.

3.

rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5388/3
zahrada o výměře 2360 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.
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816/29/3/2017

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6128 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatného převodu pozemku
p.č. 6128 ost. plocha o výměře 111 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova

2

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6128 ostatní
plocha o výměře 111 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova.

817/29/3/2017

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6590/1, ost. plocha
označeného dle geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č.
6590/77 ost. plocha o výměře 314 m2 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 - části pozemku p.č. 6590/1, ost. plocha
označeného dle geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č. 6590/77 ost. plocha o
výměře 314 m2 v k.ú. Přerov.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6590/1, ost. plocha označeného dle
geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č. 6590/77 ost. plocha o výměře 314 m2
v k.ú. Přerov.

3.

rozhoduje že statutární město Přerova nevyužije předkupního práva k části pozemku p.č.
6590/1, ost. plocha označeného dle geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č.
6590/77 ost. plocha o výměře 314 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.

818/29/3/2017

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 5176/39, p.č.
5466/62, p.č. 5466/66, p.č. 5466/77 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5176/39 orná půda o
výměře 3580 m2, p.č. 5466/66 orná půda o výměře 6105 m2 a p.č. 5466/77 orná půda o
výměře 5352 m2 a p.č. 5466/62 orná půda o výměře 5884 m2 vše v k.ú. Přerov.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5176/39 orná půda o výměře 3580 m2, p.č. 5466/66
orná půda o výměře 6105 m2 a p.č. 5466/77 orná půda o výměře 5352 m2 a p.č. 5466/62 orná
půda o výměře 5884 m2 vše v k.ú. Přerov.
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3.

rozhoduje nevyužít předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům pozemků p.č. 5176/39,
p.č. 5466/66 p.č. 5466/77 a p.č. 5466/62 vše v k.ú. Přerov.

4.

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

819/29/3/2017

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova
části pozemku p.č. 2051/9 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části
pozemku p.č. 2051/9,ost. plocha, geometrickým plánem č. 6525-15/2017 onačené jako
pozemek p.č. 2051/16, ost. plocha , o výměře 23 m2, v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního
města Přerova do vlastnictví – SJM H.D. a Š. D., za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 27.000,- Kč, tj. 1.174 ,- Kč/m2 včetně DPH, a uzavření kupní
smlouvy dle přílohy č. 1. Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí a náklady na spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.7.2017

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.

820/29/3/2017

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova
– nebytové jednotky č. 2631/103 jiný nebytový prostor v budově
bytový dům č.p. 2631, příslušné k části obce Přerov I-Město, na
pozemku p.č. 2487/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Vaňkova 14)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2631/103 jiný nebytový prostor v budově
bytový dům č.p. 2631, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú.
Přerov (Vaňkova 14) o celkové výměře 41,25 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického
podílu na společných částech domu č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I-Město, na
pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2487/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov
ve výši id. 4125/99447 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Z.N. za kupní
cenu ve výši 443.000,-Kč, 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.

821/29/3/2017

Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci do majetku
statutárního města Přerova pozemku p.č. 6211/1 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1.

si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu nemovité
věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6211/1 zahrada o výměře 1125 m2
v k.ú. Přerov.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6211/1 zahrada o výměře 1125 m2 v k.ú. Přerov.

822/29/3/2017

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6505/43, p.č.
6505/44, p.č. 6505/45 , vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností
(dluhu) osobám povinným 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 pozemkům p.č.
6505/43 orná půda o výměře 4366 m2, p.č. 6505/44 orná půda o výměře 6810 m2, p.č.
6505/45 orná půda o výměře 342 m2, vše v k.ú. Přerov, JUDr. P.R., P.U., A.U., Z.V., jako
osobám povinným z předkupního práva.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.7.2017

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.

823/29/3/2017

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) osobám
povinným
z
předkupního práva

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 769/27/3/2017 ze dne 24.4.2017, kterým
schválilo 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.

2.

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.H., L.T., jako osobám povinným z
předkupního práva.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.7.2017

3.

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

824/29/3/2017

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lýsky - "Plán společných
zařízení"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci řízení Komplexní pozemkové úpravy "Plán společných zařízení" v k.ú. Lýsky s podmínkou respektování záměru cyklostezky dle přiložené
situace.

825/29/4/2017

Rozpočtové opatření č. 9 a 10

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

826/29/4/2017

Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o hospodaření společností
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o. a Přerovská rozvojová,
s. r. o. za rok 2016.

827/29/4/2017

Obecně závazná vyhláška č..../2017, o regulaci provozování hazardních
her

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2017,
o regulaci provozování hazardních her dle upravené přílohy důvodové zprávy.

828/29/4/2017

Dotace Společnosti pro orbu České republiky na 44. mistrovství
republiky v orbě v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Společnost pro orbu České
republiky, z.s. se sídlem Praha 1, Těšnov 17, IČ: 17049954, na částečnou úhradu nákladů
spojených s konáním 44. mistrovství republiky v orbě v Přerově. Veřejnoprávní smlouva bude
uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017,
schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

2.

PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

6409
219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva)
1098
110 Ostatní výdaje na zemědělství
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

rozpočet
201 732,3 *
0,0

rozpočtové
opatření
- 150,0
+ 150,0

rozpočet po
úpravě
201 582,3
150,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

Dotační programy, ostatní dotace a dary
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

rozpočet
22 436,3 *

rozpočtové
opatření
+ 150,0

rozpočet po
úpravě
22 586,3
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3.

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.

829/29/4/2017

Dotace pro Moravský institut vzdělávání, o.p.s. na účast žáků na
světovém finále Dance World Cup

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravský institut
vzdělávání, o.p.s., se sídlem Přerov, Sokolská 520/26, IČ: 01705083, na účast žáků Moravské
školy tance na světovém finále Dance World Cup v Německu. Veřejnoprávní smlouva bude
uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017,

2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet
14,5

rozpočtové
opatření
- 9,5

rozpočet
po úpravě
5,0

210 Ostatní činnosti j. n. (individuální
dotace)
6409
219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva)
3419
610 Ostatní zájmová činnost a rekreace
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

164 074,0 *
0,0

- 10,5
+ 20,0

164 063,5
20,0

rozpočet

rozpočtové
opatření
+ 10,5

rozpočet
po úpravě
22 596,8

6409

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ
VÝDAJE (v tis. Kč)
Dotační programy, ostatní dotace a dary
* počáteční stav navazuje na jiný návrh
3.

22 586,3 *

pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.

830/29/5/2017

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku s názvem: "Využití hotelu
Strojař"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem:"Využití hotelu Strojař " dle důvodové
zprávy

2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ

VÝDAJE ( v tis. Kč)

6409

219

Ostatní činnosti j. n. (rezerva)

410

Projektové dokumentace (koncepce a
rozvoj)
Územní plánování (studie a ÚPD)
Projektové dokumentace (investice)

3635

430
25

rozpočet
219 453,6

rozpočtové
opatření
- 4 513,0

rozpočet po
úpravě
214 940,6

2 358,7

+ 1 800,0

4 158,7

356,4
16 111,4

+ 150,0
+ 2 563,0

506,4
18 674,4
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831/29/5/2017

Urbanistická soutěž na okolí tzv.průpichu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí informaci o postupu na přípravách vyhlášení urbanistické soutěže o návrh na
„Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově“

2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu:
PAR

ORJ VÝDAJE(v tis. Kč)

6409

219

Ostatní činnosti j. n. (rezerva)

3635

430

Územní plánování (studie a ÚPD)

3639

410

Komunální služby a územní
rozvoj j.n. (koncepce a rozvoj)
* počáteční stavy navazují na jiný návrh
3.

rozpočet
214 940,6 *

rozpočtové
opatření
- 1 490,0

rozpočet po
úpravě
213 450,6

506,4 *

+ 1 400,0

1 906,4

1 615,8

+ 90,0

1 705,8

mění bod 1 usnesení č.687/24/3/2017 ze 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného
dne 23.1.2017 tak, že původní usnesení ve znění:

“Zastupitelstvo města Přerova po projednání 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."
se nahrazuje usnesením v tomto znění:
“Zastupitelstvo města Přerova po projednání 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, Kramářova, 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."

832/29/5/2017

Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací
integrovaného nástroje ITI

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnosti související s realizací
integrovaného nástroje ITI v Olomoucké aglomeraci, které nebudou financovány pomocí
finanční podpory poskytované příjemci jako nositeli ITI z Operačního programu Technická
pomoc na období 2014 – 2020, a to mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a
statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc jako
příjemcem. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena na dobu určitou do
31.12.2023 a výše dotace za kalendářní rok bude činit 3,- Kč za každého obyvatele
poskytovatele.

2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva)
3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n.
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

rozpočet
213 540,6 *
0,0

rozpočtové rozpočet po
opatření
úpravě
- 131,4
213 319,2
+ 131,4
131,4

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)
Dotační programy, ostatní dotace a dary
* počáteční stav navazuje na jiný návrh
3.

rozpočet
22 304,9 *

rozpočtové rozpočet po
opatření
úpravě
+ 131,4
22 436,3

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání
souvisejícího s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem, k jeho
uzavření a jeho podpisu.

833/29/6/2017

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zajištění dodávek
elektrické energie na období 2018 a 2019“

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1

schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Zajištění dodávek elektrické
energie na období 2018 a 2019“, a to formou centralizovaného zadání ve smyslu § 9 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy,

2

bere na vědomí okruh zadavatelů (příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí
statutárního města Přerova uvedené v příloze č. 1), pro který je statutární město Přerov
připraveno centralizované zadání veřejné zakázky „Zajištění dodávek elektrické energie na
období 2018 a 2019“ provést jako centrální zadavatel na základě „Smlouvy o centralizovaném
zadání veřejné zakázky“.

834/29/6/2017

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění
statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1

schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Centrální pojištění statutárního
města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“, dle důvodové zprávy,

2

bere na vědomí , že do centralizovaného zadávání pojištění movitého a nemovitého majetku,
odpovědnosti za škodu a rizik souvisejících s činností organizace, se jako zadavatelé připojí
všechny příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem Přerov, a že za uvedeným
účelem bude do ukončení zadávacího řízení mezi centrálním zadavatelem, tj. statutárním
městem Přerov a pověřujícími zadavateli, tj. příspěvkovými organizacemi, uzavřena písemná
smlouva.

835/29/7/2017

Volejbal Přerov, z.s. – poskytnutí dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 658.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Volejbal Přerov, z.s., IČ:
03660575, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na sportovní činnost
dětí a mládeže do 18 let v období 1. 7. - 31. 12. 2017. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova
pro rok 2017, která bude upravena v rozsahu dle důvodové zprávy,
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.6.2017

2.

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

3.

schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

6409
3419

219
610

rozpočet

Ostatní činnosti j. n. (rezerva)
Ostatní tělovýchovná činnost (dotační
program)
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

164 058,5*
10 935,5

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

Dotační programy, ostatní dotace a dary
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

836/29/8/2017

22 601,8*

rozpočtové
opatření
- 58,0
+ 58,0

rozpočet
po úpravě
164 000,5
10 993,5

rozpočtové
opatření
+ 58,0

rozpočet
po úpravě
22 659,8

Žádost o dotaci - Linka bezpečí, z. s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Linka bezpečí, z. s., IČ 61383198, se
sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice, na provoz organizace v roce 2017.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního
programu statutárního města Přerova pro rok 2017.
Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.8.2017

2.

schvaluje následující úpravy rozpočtu:
PAR

ORJ

6409

210

VÝDAJE (v tis. Kč)

Ostatní činnosti j.n.
(individuální dotace)
4349
620
Ostatní sociální péče a
pomoc ostatním skupinám
obyvatelstva
* počáteční stavy navazují na jiný návrh

rozpočet
5,0 *

rozpočtové
opatření
- 5,0

rozpočet
po úpravě
0,0

60,9

+ 5,0

65,9
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3.

pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.

837/29/8/2017

Kojetín - žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu sociálních služeb

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
15.000 Kč Městu Kojetín, IČ 00301370, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, na úhradu
sociálních služeb v Kojetíně osobě, která v minulosti měla trvalý pobyt ve městě Přerově, a uzavření
smlouvy o poskytnutí tohoto finančního příspěvku.

838/29/9/2017

Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty pro rok 2017

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017 (Program) poskytnutí dotace a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli na uvedené
aktivity v uvedené výši:

Pro účel A Programu:


Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7, Přerov, IČ
00097969, na projekt Zahradní slavnost, ve výši 15.000,00 Kč.



Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7, Přerov,
IČ 00097969, na projekt Mykokosmos, ve výši 36.100,00 Kč,



Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469,
na projekt Přírodovědné soutěže a vzdělávání EVVO v BIOS ve školním roce 2017/2018, ve výši
22.500,0 Kč,



Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, se sídlem Přerov, Osmek 47, IČ: 63701171, na
projekt Vybudování naučné stezky na školní farmě, ve výši 50.000,00 Kč,



Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 70259925,
na projekt Ekovýuka 8 – Naučné stezky, ve výši 6.000,00 Kč,



Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 27,
IČ: 45180091, na projekt Úpravy a rozšíření vodního biotopu a instalace výukového mobiliáře v
prostoru certifikované biozahrady ZŠ Přerov, Trávník 27, ve výši 25.500,00 Kč,



Základní škola Přerov, U tenisu 4, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, U tenisu 4, IČ: 60782358,
na projekt Školní zahrada ZŠ U tenisu – oáza hmyzu, ptactva a drobných savců, ve výši
11.050,00 Kč,



Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Máchova 14,
IČ: 62350161, na projekt Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26 – U zajíčků, 3. etapa, ve výši
18.600,00 Kč,



Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Lešetínská 5,
IČ: 49558871, na projekt Bosý chodník v MŠ, ve výši 20.000,00 Kč;
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Pro účel B Programu:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov,
IČ: 00097969, na celoroční provoz Ekoporadny ORNIS, ve výši 50.000,00 Kč;
Pro účel C Programu:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov,
IČ: 00097969, na celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov, ve výši
200.000,00 Kč;
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu.
2.

neschvaluje poskytnutí dotace v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování
dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017 Obchodní
akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se sídlem
Přerov 2, Bartošova 24, IČ: 61985996, na projekt Školní soutěž a výukové programy
s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši 36.000,00 Kč.

3.

schvaluje zvýšení celkové částky pro účel A Programu statutárního města Přerova pro
poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017
z 200.000,00 Kč na 204.750,00 Kč a současně schvaluje následující úpravu rozpočtu
a závazného ukazatele:

PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

3792

830

Ekologická výchova a osvěta

3792 830
Ekologická výchova a osvěta (dotace)
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

4.

100,0

rozpočtové
opatření
- 4,8

rozpočet po
úpravě
95,2

450,0

+ 4,8

454,8

rozpočtové
opatření
+ 4,8

rozpočet po
úpravě
22.222,2

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

Dotace, přímé podpory a grantový program

22.217,4

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právním jednáním dle bodu 1 usnesení včetně
podpisu veřejnoprávních smluv.

839/29/9/2017

Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb
na území města Přerova pro rok 2017

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1. schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu
exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 (Program)
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými
žadateli v uvedené výši:


Tělocvičná jednota Sokol Přerov, se sídlem Přerov, Brabansko 2, IČ: 61986364, na výměnu
střešní krytiny objektu Brabansko čp. 566, Přerov, pozemek p.č. 4338, k.ú. Přerov, ve výši
31.000,00 Kč,
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J.Č., M. Č., V. O. na repasi oken a výměnu klempířských prvků v průčelí domu čp. 3, Horní
náměstí, Přerov, pozemek p.č. 258, k.ú. Přerov, ve výši 29.000,00 Kč,



M.F., K.F., na výměnu oken uličního průčelí domu čp. 28, Horní náměstí, Přerov, pozemek p.č.
321, k.ú. Přerov, ve výši 28.000,00 Kč,



J.J., A.Z., na výměnu oken v I. NP domu čp. 2314, ulice Sadová, Přerov, pozemek p.č. 4760, k.ú.
Přerov, ve výši 20.000,00 Kč,



BRNOTEL s.r.o., se sídlem ul. Jana Uhra 159/1, Veveří, IČ: 25593757, na opravu fasády objektu
Jiráskova ulice čp. 157, Přerov, pozemek p.č. 54/1, k.ú. Přerov, ve výši 18.000,00 Kč,



M.C., MUDr. M.S., na výměnu oken v III. NP uličního průčelí domu čp. 1039, Bratrská ulice,
Přerov, pozemek p.č. 10, k.ú. Přerov, ve výši 16.000,00 Kč,



Římskokatolická farnost Troubky, se sídlem Dědina 113/41, Troubky, IČ: 49558340, na
výměnu krytiny a klempířských prvků kaple sv. Martina v Henčlově, čp. 212, pozemek p.č. 209,
k.ú. Henčlov, ve výši 13.000,00 Kč;

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu.
2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právním jednáním dle bodu 1 usnesení včetně
podpisu veřejnoprávních smluv.

840/29/9/2017

Revitalizace sadů v Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr spolupodílet se na realizaci projektu Podpora biodiverzity krajinného prvku
Knejzlíkovy sady a Přírodní památky Na Popovickém kopci v letech 2017 – 2023 celkovou
částkou ve výši 1 475,3 tis. Kč, a to formou každoročně poskytované účelové dotace ve výši
uvedené v důvodové zprávě;

2.

schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

3745

52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
(úpravy veř. prostranství aj.)
830 Ekologická výchova a osvěta
(individuální dotace)

3792

13 862,0

rozpočtové
opatření
-82,7

rozpočet po
úpravě
13 779,3

0,0

+82,7

82,7

rozpočet

rozpočtové
opatření
+82,7

rozpočet po
úpravě
22 304,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

Dotační programy, ostatní dotace a dary
* počáteční stav navazuje na jiný návrh
3.

22 222,2 *

schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Spolku
Predmostenzis, z. s., se sídlem Žernava 147, 751 24 Přerov, IČ: 66743885, na realizaci
projektu Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní památky Na
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Popovickém kopci ve výši 82 700,00 Kč. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové
smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017.
4.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podpisem výše uvedené smlouvy o poskytnutí
dotace.

841/29/9/2017

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o zákazu kouření
na dětských hřištích

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2017, kterou se
ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o zákazu kouření na dětských hřištích dle přílohy č. 1
důvodové zprávy.

842/29/9/2017

Novela vnitřního předpisu "Zásady pro poskytování cestovních
náhrad členům Zastupitelstva města Přerova"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. xy/2017, kterým se mění
Vnitřní předpis č. 20/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města
Přerova, ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy.

843/29/9/2017

Žádost o zkrácení doby nočního klidu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení vydat obecně závaznou
vyhlášku č. .../2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.../2017, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

844/29/10/2017

Podnět členky Zastupitelstva města Přerova p. Ludmily Tomaníkové

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor provedením kontroly
hospodaření s finančními prostředky z dotací města subjektu Volejbal Přerov, z.s.

845/29/10/2017

Podnět členky Zastupitelstva města Přerova p. Ludmily Tomaníkové

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení zahajovat zasedání
Zastupitelstva města Přerova ve 14:00 hodin.

846/29/10/2017

Podnět členky Zastupitelstva města Přerova p. Ludmily Tomaníkové

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení zařadit bod "Projednání návrhů,
námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu" jako bod 2.
programu jednání.

847/29/10/2017

Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Michala Záchy

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení schválit záměr statutárního
města Přerova – směnu nebo úplatný převod nemovitých věcí – budova č.p. 1573 objekt bydlení,
příslušné k části obce Přerov I-město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha nádvoří o
výměře 298 m2 v k.ú. ve vlastnictví statutárního města Přerova za budovu občanského vybavení bez
č.p./če stojící na pozemcích p.č. st. 167/2 zast.pl. o výměře 2327 m 2 a p.č. st. 259/2 zast. pl. o výměře
19 m2 oba v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví společnosti MARAPRO – invest s.r.o., se sídlem Rokytnice
460, 751 04, IČ 04996003.
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848/29/10/2017

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve
věcech, které nebyly předmětem programu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova
zabývat se náměty, dotazy a připomínkami, vznesenými na 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova
občany města.
V Přerově dne 20. 6. 2017

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor statutárního města Přerova

Ing. Vladimír Holan
člen Rady města Přerova
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