USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 21. srpna 2017

849/30/1/2017

Zahájení, schválení programu 30. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje upravený program 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne
21. srpna 2017,

2.

schvaluje Ing. arch. Jana Horkého a Mgr. Petra Koubu za ověřovatele zápisu 30. zasedání
Zastupitelstva města Přerova.

850/30/2/2017

Informace z Výboru pro místní části - komunikace U parku
v Lověšicích

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr realizace rekonstrukce silnice U parku v Lověšicích dle platné projektové
dokumentace a stavebního povolení, a to v roce 2018 za podmínky, že 1/3 nákladů bude
hrazena z finančních prostředků vyčleněných pro místní část Lověšice (peníze „na hlavu“),

2.

ukládá Radě města Přerova zařadit investiční akci do návrhu rozpočtu 2018.

851/30/2/2017

Informace z Výboru pro místní části - systém měření rychlosti na
křižovatce Hulínská - k podjezdu u Lověšic, systém vážení nákladních
automobilů a měření rychlosti na ul. Grymovská v Kozlovicích

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr investiční akce:
a. realizace systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků na křižovatce Hulínská Lověšice v obou směrech,
b. realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků v místí části Lýsky v obou
směrech,
c. na realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků na ul. Grymovská
v Kozlovicích,

2.

bere na vědomí doporučení Výboru pro místní části uložit radě jednat s krajským úřadem
ohledně vysokorychlostního vážení na ul. Grymovská v Kozlovicích,

3.

ukládá Radě města Přerova zařadit investiční akci měření rychlosti do návrhu rozpočtu na rok
2018

852/30/2/2017

Návrh na změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva
města Přerova ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
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853/30/2/2017

Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za
I. pololetí roku 2017

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních
rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za
I. pololetí 2017.

854/30/2/2017

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace
o činnosti Rady města Přerova od 29. 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 29. zasedání Zastupitelstva
města Přerova.

855/30/3/2017

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož
součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce
Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku
p.č. 3991 zast. pl. a nádvoří o výměře 211 m2, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p.
2076, příslušný k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) z vlastnictví
statutárního města Přerova.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 3991 zast. pl.
a nádvoří o výměře 211 m2, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný
k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) z vlastnictví statutárního
města Přerova.

856/30/3/2017

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí ve
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. Přerov v
souvislosti s realizací stavby „Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1.
etapa“

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu
pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova - p.č. 807/4 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře
56 m2, p.č. 892/12 (zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr) o výměře 94 m2, p.č. 1019/15 (ostatní
plocha – ostatní komunikace) o výměře 70 m2, p.č. 1019/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
o výměře 251 m2, p.č. 7289/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 593 m2, p.č. 7289/5
(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 17 m2, p.č. 7289/6 (ostatní plocha - ostatní komunikace)
o výměře 92 m2, p.č. 7289/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 4 m2, p.č. 7289/8 (ostatní
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plocha – ostatní komunikace) o výměře 86 m2, p.č. 7289/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
o výměře 3398 m2, p.č. 7289/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 57 m2, p.č. 7289/11
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 37 m2, p.č. 7289/13 (ostatní plocha – silnice) o
výměře 56 m2, p.č. 7289/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 271 m2, p.č. 7289/33
(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 354 m2, p.č. 7289/48 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře 79 m2, p.č. 7289/50 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 57 m2, p.č.
7289/51 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 130 m2, p.č. 7289/52 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře 118 m2, p.č. 7289/58 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 25 m2,
p.č. 7289/59 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 22 m2, p.č. 7289/60 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 148 m2 a p.č. 7289/61 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře
91 m2, vše v k.ú. Přerov, za pozemky ve vlastnictví a budoucím vlastnictví České republiky
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – pozemky p.č. 814/6 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
169 m2, p.č. 820/4 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 178 m2, p.č. 821/1 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 145 m2, p.č. 880/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2, p.č. 883/3
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 519 m2, p.č. 884/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 8 m2,
p.č. 890/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 340 m2, p.č. 891/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 144 m2, p.č. 892/8 (zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště) o výměře 49 m2, p.č. 892/10
(zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště) o výměře 284 m2, p.č. 1048/26 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře 238 m2, p.č. 7289/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 350 m2,
p.č. 7289/18 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 32 m2, p.č. 7289/22 (ostatní plocha –
silnice) o výměře 16 m2, p.č. 7289/23 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 7 m2, p.č.
7289/24 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 217 m2, p.č. 7289/26 (ostatní plocha –
manipulační plocha) o výměře 335 m2, p.č. 7289/27 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře
997 m2, p.č. 7289/31 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 261 m2, p.č. 7289/37 (zahrada) o
výměře 92 m2, p.č. 7289/38 (zahrada) o výměře 382 m2, p.č. 7289/41 (ostatní plocha – manipulační
plocha) o výměře 152 m2, p.č. 7289/43 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 205 m2, p.č.
7289/46 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 90 m2 a p.č. 7289/49 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře 1 m2, vše v k.ú. Přerov.

857/30/3/2017

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí pozemků p.č. 6505/37, p.č. 6505/39 oba 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. 6505/37 orná půda
o výměře 3784 m2 a p.č. 6505/39 orná půda o výměře 6950 m2 oba v k.ú. Přerov.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6505/37 orná půda o výměře 3784 m2 a p.č.
6505/39 orná půda o výměře 6950 m2 oba v k.ú. Přerov.

3.

rozhoduje nevyužít předkupního práva k pozemkům p.č. 6505/37 orná půda o výměře 3784
m2 a p.č. 6505/39 orná půda o výměře 6950 m2 oba v k.ú. Přerov.

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
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858/30/3/2017

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci
do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6824/11
v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu části
pozemku p.č. 6824/11 ostatní plocha o výměře 728 m2 v k.ú. Přerov z majetku společnosti
PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Přerov, Skopalova 2681/7, IČ: 27769585 do majetku
statutárního města Přerova.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 6824/11
ostatní plocha o výměře 728 m2 v k.ú. Přerov z majetku společnosti PSS Přerovská stavební
a.s., se sídlem Přerov, Skopalova 2681/7, IČ: 27769585 do majetku statutárního města
Přerova.

3.

rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6824/11
ostatní plocha o výměře 1857 m2 v k.ú. Přerov v majetku společnosti PSS Přerovská stavební
a.s., se sídlem Přerov, Skopalova 2681/7, IČ: 27769585.

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.

859/30/3/2017

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 273/5, p.č.
273/6, p.č. 273/7, p.č. 273/8 a p.č. 273/9 všechny v k.ú. Čekyně

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemků
p.č. 273/5 ostatní plocha o výměře 339 m2, p.č. 273/6 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č.
273/7 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/8 ostatní plocha o výměře 106 m2 a p.č. 273/9
ostatní plocha o výměře 359 m2 všechny v k.ú. Čekyně do majetku statutárního města Přerova.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 273/5 ostatní
plocha o výměře 339 m2, p.č. 273/6 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/7 ostatní plocha
o výměře 60 m2, p.č. 273/8 ostatní plocha o výměře 106 m2 a p.č. 273/9 ostatní plocha
o výměře 359 m2 všechny v k.ú. Čekyně do majetku statutárního města Přerova.

3.

rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 273/5
ostatní plocha o výměře 339 m2, p.č. 273/6 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/7 ostatní
plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/8 ostatní plocha o výměře 106 m2 a p.č. 273/9 ostatní plocha
o výměře 359 m2 všechny v k.ú. Čekyně.

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.
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860/30/3/2017

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 528/18 v k.ú.
Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku
p.č. 528/18 ostatní plocha o výměře 284 m2 v k.ú. Předmostí.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 528/18 ostatní
plocha o výměře 284 m2 v k.ú. Předmostí.

861/30/3/2017

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z
majetku – pozemku p.č. 301/1 k.ú. Henčlov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku
p.č. 301/1 orná půda o výměře 1188 m2 v k.ú. Henčlov.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 301/1 orná půda
o výměře 1188 m2 v k.ú. Henčlov žadateli.

3.

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 301/1 orná půda
o výměře 1188 m2 v k.ú. Henčlov a vyhlášení výběrového řízení na převod pozemku
za podmínek dle důvodové zprávy. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na
úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník, Přerovské listy a na
internetových stránkách statutárního města Přerova

862/30/3/2017

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části
pozemku p.č. 205 ost. plocha, geometrickým plánem č. 6317-246/2016 onačené jako pozemek
p.č. 205/2, zast. plocha o výměře 7m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova
do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ
24729035 za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 10.500 ,Kč, tj, 1.500 ,- Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1. Kupující uhradí správní
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradil náklady spojené s
vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.10.2017
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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.

863/30/3/2017

Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města
Přerova - části pozemku p.č. 486 v k.ú. Kozlovice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 486
zast.plocha a nádvoří o výměře 105 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví M.T.
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací ve znění přílohy č.1.

864/30/3/2017

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 258 v k.ú. Penčice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 258 ostatní plocha o výměře 74 m2, dle
geometrického plánu č. 206-98/2016 označené novým p.č. 258/2 z majetku statutárního města
Přerova do vlastnictví paní J.P. za kupní cenu ve výši 23.500,- Kč, tj. 317,57 Kč/m2 (včetně
DPH) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.
Součástí ujednání smlouvy je závazek kupujícího, že v termínu do 12 měsíců ode dne uzavření
kupní smlouvy vybuduje na své náklady nové připojení pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Penčice ke
komunikaci dle předložené dokumentace na stavbu "Sjezd na pozemky p.č. 148/1 a p.č. 258".

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.10.2017
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.

865/30/3/2017

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova
– pozemku p.č. 1000/24 v k.ú. Újezdec u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 1000/24 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře 32 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví V.P. , a M.P., do
vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 12.800,- Kč (tj. 400,- Kč/m2) s tím, že na
prodej pozemku p.č. 1004/24 v k.ú. Újezdec u Přerova bude nejprve uzavřena smlouva o
budoucí smlouvě kupní mezi Mgr. Monikou Cihelkovou, se sídlem Vodičkova 707/37, Praha
1, insolvenční správkyní dlužníka M.P., jako budoucím prodávajícím a statutárním městem
Přerov jako budoucím kupujícím, ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena na
základě výzvy budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, kterou budoucí prodávající
zašle budoucímu kupujícímu nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy Krajský soud v Praze udělí
budoucímu prodávajícímu souhlas s prodejem předmětu převodu mimo dražbu budoucímu
kupujícímu, přičemž kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 20 dnů poté, co budoucí
kupující složí na základě výzvy budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy kupní
cenu na účet pro poukazování plateb v insolvenčním řízení. Závazek uzavřít kupní smlouvu
zanikne, pokud budoucí prodávající nevyzve budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy
6

do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Náklady spojené s
vyhotovením znaleckého posudku č. 2232/25/17, který vyhotovil znalec JUDr. Vratislav
Dočkalík, ve výši 2.907,- Kč a náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy ponese v plné míře budoucí kupující.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.10.2017
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.

866/30/3/2017

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města
Přerov - pozemků p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č.
5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 5307/108 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 4131 m2, p.č. 5307/109 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2, p.č.
5307/110 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m2, p.č. 5307/220 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 21 m2, p.č. 5307/228 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, p.č.
5307/234 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2, p.č. 5307/235 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 84 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví
statutárního města Přerov za kupní cenu 4 000 000,-Kč, ve znění dle přílohy, za podmínky
zajištění finančního krytí.

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.

867/30/3/2017

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č.75, p.č. 287/1 vše v k.ú. Čekyně

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

mění část usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 798/28//20173 ze dne 22.5.2017, a to tak,
že nově zní:

"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný
převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 15 ostatní
komunikace, ostatní plocha, části pozemku p.č. 16 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle
geometrického plánu č. 421-61/2017 se jedná o pozemek p.č. 16/2 ostatní plocha ostatní
komunikace o výměře 306 m2, p.č. 20, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 75 ostatní plocha,
ostatní komunikace a část pozemku p.č. 287, dle geometrického plánu č. 414-126/2016 se jedná o p.č.
287/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 297 m2 vše v k.ú. Čekyně, z vlastnictví ČRÚřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ
69797111."
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2

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

868/30/3/2017

Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví
statutárního města Přerova - dodatek č. 15 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova movité věci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní
a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ
45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1 ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010,
č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7
ze dne 1.7.2011, č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012, č. 10 ze dne 17.9.2013, č. 11
ze dne 15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016 a č. 14 ze dne 30.8.2016,
kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se z majetku svěřeného k hospodaření vyjímají
movité věci – drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3.000,-Kč inv. č. 018-00000001 až
018-00000020 v celkové účetní hodnotě 135.490,-Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek
do 3.000,-Kč inv. č. 018-00000066 až 018-00000075 v celkové účetní hodnotě 15.570,-Kč, ve
znění dle přílohy č. 1.

2.

schvaluje bezúplatný převod movitých věcí - drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3.000,Kč inv. č. 018-00000001 až 018-00000020 v celkové účetní hodnotě 135.490,-Kč a drobný
dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,-Kč inv. č. 018-00000066 až 018-00000075 v celkové
účetní hodnotě 15.570,-Kč, mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a příspěvkovou
organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám.
T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, jako obdarovaným, ve znění dle přílohy 2.

3.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

869/30/3/2017

Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví
statutárního města Přerova - dodatek č. 16 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Památník Jednoty bratrské

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 16 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám.
T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1 ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne
9.2.2010, č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č.
7 ze dne 1.7.2011, č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012, č. 10 ze dne 17.9.2013, č. 11 ze dne
15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016, č. 14 ze dne 30.8.2016 a č. 15, kterým se
upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládá nemovitá věc ve
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemek p.č. 237/2 ost. pl., kulturní a osvětová plocha o
výměře 177 m2 a část stavby Památníku Jednoty bratrské, která stojí na pozemku p.č. 237/2, inv. č.
039-00000264 v účetní hodnotě 1.036.991,70 Kč, ve znění dle přílohy.
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870/30/3/2017

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 627/28 v k.ú.
Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje jménem statutárního města Přerov jako osoby oprávněné z předkupního práva
prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona 183/2006
Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č.
627/28 orná půda o výměře 21 m2 k.ú. Předmostí manželům S. a F.Z., jako osobám
povinným z předkupního práva.

2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje
zánik předkupního práva dle bodu 1 návrhu usnesení a k podpisu návrhu na vklad práva do
katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

871/30/3/2017

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení
v celkové výši 519.500,00 Kč za paní L.S., bývalou nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení č.
p. 495, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p. č. 4394/46 v k.ú. Přerov vzniklého z
důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto
záloh za byt.

872/30/3/2017

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 a úroku z prodlení v celkové výši 132.791,03 Kč za dlužníkem Resocia
o.s., se sídlem Domaželice 36, okr. Přerov, nájemcem nebytového prostoru místnosti č.78 budovy č.p
1117, Trávník 30, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov.
Z dlužné částky činí 79.906,70 Kč pohledávka na nájemném a 52.884,33 Kč pohledávka na úroku
z prodlení z nájemného k datu 21.8.2017.

873/30/4/2017

Rozpočtové opatření č. 12 a 13

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

874/30/4/2017

Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společnosti
Teplo Přerov a. s. za rok 2016.
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875/30/4/2017

Poskytnutí dotace klubu FBC Přerov, z.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi
statutárním městem Přerov a subjektem FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916, se sídlem Na Hrázi
781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov ve výši 340.000 Kč na sportovní rozkládací povrch.

2.

schvaluje úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR POL

ORJ

PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

1381

230

Daň z hazardních her

16 000,0

PAR ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

3419 610

Ostatní
tělovýchovná
(individuální dotace)

rozpočet
činnost

25,0

rozpočtové
opatření
+ 340,0

rozpočtové
opatření
+ 340,0

rozpočet po
úpravě
16 340,0

rozpočet po
úpravě
365,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

Dotační programy, ostatní dotace a
dary

22 786,3

876/30/5/2017

rozpočtové
opatření
+ 340,0

rozpočet po úpravě
23 126,3

Plán udržitelné mobility města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1

schvaluje Plán udržitelné mobility města Přerova,

2

nepřijalo návrh usnesení schválit Akční plán Plánu udržitelné mobility.

877/30/6/2017

Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a
jím zřízených příspěvkových organizací“ - schválení uzavření smlouvy
o centralizovaném zadávání

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na služby
s názvem „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových
organizací“, ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy
č. 1,

2.

pověřuje Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího
s uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na služby s názvem
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„Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“
mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli, k jeho uzavření a jeho podpisu.

878/30/6/2017

Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018
a 2019“ - schválení uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na dodávky
s názvem „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“, ve smyslu § 9 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy č. 1,

2.

pověřuje Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího
s uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem
„Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“ mezi centrálním zadavatelem
a pověřujícími zadavateli, k jeho uzavření a jeho podpisu.

879/30/7/2017

Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní
škole Přerov, Za mlýnem 1

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

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 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Za mlýnem 1.
Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem
„Stavební úpravy ZŠ Za mlýnem 1, Přerov“ v pořizovací ceně 17 885 026,15 Kč
k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci, s účinností od 01.09.2017. Znění dodatku je
přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.8.2017
2.

pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem dodatku k protokolu o předání
a převzetí nemovitého majetku do správy dle bodu 1 tohoto usnesení.

880/30/7/2017

Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2017/2018

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou právnickou osobou
Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako
příjemcem, na provozní náklady Církevní mateřské školy v Přerově a jejího zařízení školního
stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové zprávy a realizované
v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude
uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017,
a to pouze za splnění následujících podmínek:
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-

2.

Církevní mateřská škola v Přerově bude mít k 1. 9. 2017 zapsáno k předškolnímu vzdělávání
alespoň 20 dětí,
úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 pro celodenní dítě (mimo poslední
ročník předškolního vzdělávání) bude v Církevní mateřské škole v Přerově činit alespoň 80%
maximální výše úplaty za předškolní vzdělávání pro celodenní dítě (mimo poslední ročník
předškolního vzdělávání) v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem pro
příslušný školní rok.
schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy
v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, v zařízeních školního
stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem
mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu
určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti zapsané do
jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, Palackého 2833/17a,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.8.2017
3.

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

881/30/7/2017

Záměr poskytnutí dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace do výše 4.000.000 Kč
subjektu TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město,
750 02 Přerov, na výstavbu tenisové haly na pozemcích st. p. 3325 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č.
3326/1 (ostatní plocha), p.č. 3343/1 (trvalý travní porost), p.č. 3344/3 (ostatní plocha), p.č. 3344/4
(vodní plocha), p.č. 3345/2 (ostatní plocha), st. p. 3345/12 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3345/14
(ostatní plocha), p.č. 3345/16 (trvalý travní porost), p.č. 5013/1 (ostatní plocha) v k.ú. Přerov v roce
2017 – 2018, pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí
dotace“ z Programu 133530 Podpora materiálně technické základny sportu vyhlášeného Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci státní podpory sportu 2017/2018 – investiční prostředky.
Celkové předpokládané náklady I. etapy projektu činí 38.000.000 Kč.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2017

882/30/7/2017

Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

ruší usnesení číslo 745/26/7/2017 z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne
20. března 2017,

2.

schvaluje záměr poskytnutí dotace do výše 3.260.000 Kč subjektu Sportovní klub Žeravice,
spolek, IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov,
na zastřešení stávajícího hřiště na pozemcích p.č. 402 a p.č. 406 (ostatní plocha) v k.ú.
Žeravice v letech 2017 – 2018, pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133530 Podpora materiálně technické základny
sportu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci státní podpory
sportu 2017/2018 – investiční prostředky. Celkové předpokládané náklady na projekt činí
10.868.000 Kč.
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.3.2018

883/30/8/2017

Vzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí vzdání se funkce přísedící k Okresnímu
soudu v Přerově paní Mgr. V.S.

884/30/8/2017

Žádost notáře - nesouhlas s nabytím nemovitých věcí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nesouhlasí s nabytím nemovitého majetku spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 299/3, ostatní plocha
a pozemku p. č. 299/4, ostatní plocha, v k. ú. Klobouky u Brna, jako majetku nepatrné hodnoty
zanechaného zůstavitelem J.F., do vlastnictví statutárního města Přerova.

885/30/9/2017

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 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.

V Přerově dne 21. srpna 2017

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor statutárního města Přerova

Ing. arch. Jan Horký
člen Rady města Přerova
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