USNESENÍ z 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova
konaného dne 20. listopadu 2017

944/33/1/2017

Zahájení, schválení programu 33. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje rozšířený program 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne
20. listopadu 2017,

2.

schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka a PhDr. Jiřího Lapáčka za ověřovatele zápisu
33. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

945/33/1/2017

Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města
Přerova pana Martina Švadlenky, v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

946/33/2/2017

Plán odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Plán odpadového hospodářství statutárního
města Přerova na období 2017 – 2023.

947/33/2/2017

Plán udržitelné mobility města Přerova - Akční plán pro období 2017 2022

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Akční plán pro období 2017 - 2022 naplňující
Plán udržitelné mobility města Přerova.

948/33/2/2017

Návrh na odvolání

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena a předsedy Výboru pro
plán, rozvoj, investice a dopravu Petra Hermély, a to s účinností k 30. 11. 2017,

2.

nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Výboru pro plán,
rozvoj, investice a dopravu Jaroslava Kazdu, a to s účinností k 30. 11. 2017,
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3.

nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Výboru pro školství a
sport Vladimíra Kočaru, a to s účinností k 30. 11. 2017,

4.

nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Výboru pro školství a
sport Marii Plánkovou, a to s účinností k 30. 11. 2017,

5.

nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Kontrolního výboru
Jiřího Hadwigera, a to s účinností k 30. 11. 2017,

6.

nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Finančního a
rozpočtového výboru Drahomíra Šišku, a to s účinností k 30. 11. 2017,

7.

nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Hospodářského výboru
Reného Vondráka, a to s účinností k 30. 11. 2017,

8.

nepřijalo návrh usnesení navrhnout na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odvolat z představenstva akciové
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Šířava
483/21, PSČ 750 02 Přerov, IČ: 476 74 521 Ing. Petra Hermély, a to s účinností k 30. 11.
2017,

9.

nepřijalo návrh usnesení navrhnout na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odvolat z dozorčí rady akciové
společnosti Teplo Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ
750 11 Přerov, IČ: 253 91 453 Ing. Roberta Beneše, a to s účinností k 30. 11. 2017.

949/33/2/2017

Výsledky kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí protokol z kontroly dodržení podmínek při čerpání dotací stanovených
smlouvami o poskytnutí dotace č. SML/0388/2016, č. SML/0449/2016 a č. SML/0594/2017,
kterou u spolku Volejbal Přerov, z.s. provedl Kontrolní výbor (příloha č. 1) a protokol z
kontroly dodržení podmínek při čerpání dotací stanovených smlouvami o poskytnutí dotace č.
MMPr-SML/1369/2014 a č. MMPr-SML/0287/2015, kterou provedl u spolku Volejbal Přerov,
z.s. Útvar interního auditu a kontroly (příloha č. 2)

2.

bere na vědomí zápis z kontroly dodržování právních předpisů magistrátem na úseku
samostatné působnosti, a to při hospodaření s finančními prostředky statutárního města
Přerova vynakládanými při zpracování záměrů investičních akcí statutárního města Přerova,
studií, projektových dokumentací a projekčních prací, vzniklých z činnosti odborů ROZ a PRI
v r. 2016, zejména soulad postupu těchto odborů MMPr s vnitřním předpisem č. 9/2012 –
Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí,
účinným do 14.11.2016 a vnitřním předpisem č. 16/2016 – Zásady postupů a pravidel
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, účinným od
15.11.2016 (příloha č. 3).
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950/33/2/2017

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace
o činnosti Rady města Přerova od 32. 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 32. zasedání Zastupitelstva
města Přerova.

951/33/3/2017

Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního
města Přerova – spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 6505/40
a p.č. 6505/41 oba v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání
1.

si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu
nemovitých věcí v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova:
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/6 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
vyznačených na situaci v příloze

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí v k.ú.
Přerov do majetku statutárního města Přerova:
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***;
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- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/6 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
vyznačených na situaci v příloze
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2017
3.

rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva:
- k podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda
o výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- k podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda
o výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- k podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda
o výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***;
- k podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda
o výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- k podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda
o výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/6 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o
výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***
4

v k.ú. Přerov vyznačených na situaci v příloze
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.

952/33/3/2017

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova – objekt bez čp/če, občanská
vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, venkovní úpravy na pozemku p.č.
2657/7, 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 – objekt bez čp/če, občanská
vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, venkovní úpravy na pozemku p.č. 2657/7, oba v k.ú.
Přerov.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova – objekt bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku p.č. 2657/8,
venkovní úpravy na pozemku p.č. 2657/7, oba v k.ú. Přerov.

953/33/3/2017

Předkupní právo dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch
statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5781/80 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1

si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu nemovité
věci do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 5781/80 orná půda o výměře 2012
m2 v k.ú. Přerov

2

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku
statutárního města Přerova pozemku p.č. 5781/80 orná půda o výměře 2012 m2 v k.ú.
Přerov.

3

rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5781/80
orná půda o výměře 2012 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 usnesení a k podpisu návrhu na vklad práva do
katastru nemovitostí na základě právního k jednání.

954/33/3/2017

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města
Přerova - části pozemku p.č. 6749/1 a pozemku p.č. 6747/2, oba v k.ú.
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části
pozemku p.č. 6749/1 ost. plocha a pozemku p.č. 6747/2, ost. plocha, geometrickým plánem č.
5

6551-37/2017 onačené jako pozemek p.č. 6747/2, ost. plocha o výměře 269 m2 v k.ú. Přerov,
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Visimpex a.s., se sídlem Seifertova 33,
Přerov, IČ 65138708 za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve
výši 269.000,- Kč, tj. 1.000 ,- Kč/m2 včetně DPH, a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1.
Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s
vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2017
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.

955/33/3/2017

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města
Přerova - částí pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části
pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha v k.ú. Přerov o výměře cca 10 m2 v k.ú. Přerov, do majetku
vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu
č.p. 398 na pozemku p.č. 4394/29 v k.ú. Přerov, příslušného k části obce Přerov I - Město, za
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1500,- Kč/m2, a to
následovně:

Č.jed. Způsob využití
398/1
398/2
398/3
398/4
398/5
398/6
398/7
398/8
398/9
398/10
398/11
398/12
398/13
398/14
398/15
398/16
398/17
398/18
398/19
398/20
398/21
398/22
398/23
398/24
398/25

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Vlast. podíl
7234/229894
7208/229894
7254/229894
5653/229894
7235/229894
7252/229894
7248/229894
7220/229894
7211/229894
7241/229894
7220/229894
7221/229894
7213/229894
7215/229894
7248/229894
7203/229894
7230/229894
7274/229894
7248/229894
7239/229894
7277/229894
7274/229894
7205/229894
7253/229894
7219/229894
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398/26
398/27
398/28
398/29
398/30
398/31
398/32

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

7269/229894
7225/229894
7226/229894
7222/229894
7206/229894
7225/229894
7226/229894

Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu a
smlouva o budoucí smlouvě kupní. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2017
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.

956/33/3/2017

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
– částí pozemku p.č. 5050/1 a části pozemku p.č. 5050/2, oba v k.ú.
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části
pozemku p.č. 5050/1 ost. plocha geometrickým plánem č. 3984-33/2008 označené jako
pozemek p.č. 5050/4 o výměře 18 m2, části pozemku p.č. 5050/1 ost. plocha, geometrickým
plánem č. 3964-33/2008 označené jako pozemek p.č. 5050/3 o výměře 26 m2, části pozemku
p.č. 5050/2, geometrickým plánem č. 3984-33/2008 označené jako pozemek p.č. 5050/5 o
výměře 13 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 –
Nové Město, IČ 70994234, zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační
jednotky Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, za cenu v čase a místě
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 25.600,- Kč, tj. 450 ,- Kč/m2, která bude
navýšena o částku odpovídající příslušné sazbě DPH dle právních předpisů platných v době
vystavení daňového dokladu (z toho obvyklá cena pozemku p.č. 5050/3 činí 11.680,- Kč,
pozemku p.č. 5050/4 činí 8.080,- Kč, pozemku p.č. 5050/5 činí 5.840,- Kč) a uzavření kupní
smlouvy dle přílohy č. 1. Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku. Kupující uhradil náklady
spojené s vyhotovením geometrických plánů.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2017
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.
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957/33/3/2017

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 760/1 ovocný sad, dle geometrického plánu
č 423-154/2017 označené novým p.č. 760/4 o výměře 685 m2 v k.ú. Čekyně z vlastnictví
statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví paní K.K. k id ½ a paní M.K. k id
1/2 za kupní cenu 68.500,- Kč, včetně DPH tj. 100,- Kč/m2 (cena v místě a čase obvyklá) a
uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2017
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.

958/33/3/2017

Bezúplatné převody nemovitých věcí - areál Alfreda Skeneho
Pavlovice u Přerova za Střední zdravotnickou školu v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. St. 120 zast. pl. o výměře 255 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.
vyb., pozemku p.č. St. 122 zast. pl. o výměře 910 m2, jehož součástí je stavba č.p. 95, obč.
vyb., pozemku p.č. St. 123 zast. pl. o výměře 56 m2, pozemku p.č. St. 124 zast. pl. o výměře 1
442 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemku p.č. St. 125 zast. pl. o
výměře 230 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemků p.č. 253/1 ost. pl. o
výměře 39 231 m2, p. č. 253/14 zahrada 20 401 m2, p.č. 254/4 ost. pl. o výměře 363 m2 a p.č.
254/6 ost. pl., o výměře 65 m2, vše v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova, vše z vlastnictví
statutárního města Přerova, IČ: 00301825, do vlastnictví Olomouckého kraje, s právem
hospodaření Domova Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvkové organizace
Olomouckého kraje ve znění přílohy č. I. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva.
Podmínkou převodu je, že nabyvatel s nabytím vlastnického práva převezme práva a
povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 15.6.2016, uzavřené mezi statutárním městem Přerov
a společností Zahrada Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, Olomouc, která zajištuje následnou péči
výsadeb do r. 2019.
2.

schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2155/4 zast. pl., o výměře 420 m2, jehož součástí
je stavba, č.p. 2804, jiná st., v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Střední zdravotnické školy, Hranice, Nová 1820, do vlastnictví statutárního města
Přerova, za podmínek uvedených čl. V. darovací smlouvy, že od převodu vlastnictví do doby
vyklizení nemovitosti bude uzavřena smlouva o výpůjčce mezi statutárním městem Přerovem
jako vlastníkem a Střední zdravotnickou školou, Hranice, Nová 1820 jako uživatelem na dobu
určitou do 30. 9. 2018 dále ve znění přílohy II. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva
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3

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. a 2 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

959/33/3/2017

Úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

nepřijalo návrh usnesení schválit úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního
města Přerov – pozemku p.č. 1231 ostatní plocha jiná plocha o výměře 347 m2 v k.ú. Přerov
do vlastnictví Společenství vlastníků bytových jednotek domu Jaselská 2007 v Přerově, IČ
26826640 se sídlem Jaselská 2007/4, Přerov a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 1.

2.

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

960/33/3/2017

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 537 v k.ú. Penčice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 537 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 185
m2 v k.ú. Penčice z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. J. a
Z.H. za kupní cenu 37.500,- Kč, včetně DPH (cena v místě a čase obvyklá) a uzavření kupní
smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2017
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.

961/33/3/2017

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města
Přerova – pozemků p.č. 4788/1, p.č. 4790/4, části p.č. 4789/2 a části p.č.
4790/2 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4788/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 551
m2, p.č. 4790/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2, části pozemku p.č. 4789/2
ostatní plocha, dle geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4789/5 o výměře 847 m2
a části p.č. 4790/2 zahrada, dle geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4790/9 o
výměře 1175 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku
Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a a uzavření darovací smlouvy ve
znění dle přílohy č. 1.
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2017
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.

962/33/3/2017

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
– pozemků p.č. 1000 a p.č. 1002 oba v k.ú. Žeravice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 1000 zahrada o výměře 63 m2 a p.č. 1002 zahrada o
výměře 15 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do společného jmění
manželů V.K. a M.K. za kupní cenu 18.000,- Kč, tj. 230,- Kč/m2 (cena v místě a čase
obvyklá) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2017
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.

963/33/3/2017

Úplatné převody nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města
Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova,
s.r.o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části
pozemku p.č. 5088/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov označené v
geometrickém plánu č. 6477-130/2016 ze dne 7.6.2017 jako díl „a“ o výměře 104 m2, části
pozemku p.č. 6577/186 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov označené v
geometrickém plánu č. 6477-130/2016 ze dne 7.6.2017 jako díl „b“ o výměře 124 m2 a
pozemku p.č. 6577/271 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 191 m2 v k.ú. Přerov,
které se na základě geometrického plánu č. 6477-130/2016 ze dne 7.6.2017 slučují do nově
vzniklého pozemku p.č. 6577/271 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 418 m2 v
k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické
služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750
02 Přerov, za kupní cenu ve výši 220.000,- Kč, která bude navýšena o daň z přidané hodnoty v
platné sazbě daně a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2017
2.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
pozemků p.č. 1474 (orná půda) o výměře 564 m2, p.č. 1475 (orná půda) o výměře 910 m2, p.č.
1532 (trvalý travní porost) o výměře 1306 m2, p.č. 1535 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
o výměře 408 m2, p.č. 1536 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 67 m2, p.č. 1538/1
(orná půda) o výměře 5524 m2 a p.č. 1538/10 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře
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676 m2, vše v k.ú. Žeravice a p.č. 1222/18 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 188 m2 v
k.ú. Čekyně z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické
služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750
02 Přerov, za kupní cenu ve výši 1.800.000,- Kč, která bude navýšena o daň z přidané hodnoty
v platné sazbě daně a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 4.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2017
3.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právních jednání dle bodů
1. a 2. usnesení včetně jejich podpisu a k podpisu návrhů na vklad práva do katastru
nemovitostí na základě těchto právních jednání.

964/33/3/2017

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město,
která je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

ruší výběrové řízení jehož předmětem je úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního
města Přerova - budovy 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. Přerov, které
bylo vyhlášeno dne 24.8.2017.

2.

rozhoduje o demolici budovy 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. Přerov.

3.

pověřuje Radu města Přerova zajištěním realizace demolice budovy 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. Přerov.

965/33/3/2017

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků
p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42, a p.č. 3114/3, vše
v k.ú. Přerov a pozemků p.č. St. 913, p.č. St. 914 a p.č. St. 915 vše v
k.ú. Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č.
4672/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 391 m2, p.č. 4394/26 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 385 m2, p.č. 4394/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2, p.č.
4394/42 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2 a p.č. 3114/3 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 14 m2 vše k.ú. Přerov do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov,
se sídlem Kratochvílova 41, Přerov I-Město, IČ 00053236, za cenu v čase a místě obvyklou
2.179 000,-Kč, ve znění přílohy č .I .

2.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č.
St. 913 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, p.č. St. 914 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 114 m2 a p.č St. 915 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 vše v k.ú.
Předmostí do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem Kratochvílova 41,
Přerov I-Město, IČ 00053236, za dohodnutou kupní cenu 118 300,- Kč, ve znění přílohy č. II.
11

3.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. a 2 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

966/33/3/2017

Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v
k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s
majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře 1257 m2 a p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2,
oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou
kupní cenu ve výši 2.600.000,- Kč, za podmínky zajištění finančních prostředků na úhradu
kupní ceny a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. Součástí kupní ceny bude
závazek statutárního města Přerova uhradit Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových částku 1,967 Kč denně za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o
výměře 11,40 m2 statutárním městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.6.2017 do
okamžiku nabytí právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
dle kupní smlouvy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2017
2.

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

967/33/3/2017

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova
- pozemku p.č. 5733/13 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č.
5733/13, ost. plocha o výměře 116 m2, v k.ú. Přerov, z vlastnictví O.H., za cenu v čase a
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 95.120,- Kč, tj. 820,- Kč/m2 a
uzavření kupní smlouvy dle přílohy 1. Statutární město Přerov uhradí správní poplatek za
vklad práva do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2017
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.
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968/33/3/2017

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova
- pozemku p.č. 433/9 v k.ú. Vinary u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 433/9 ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 v k.ú.
Vinary u Přerova do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 32.000,- Kč, včetně
DPH, tj. 405,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi Jednota spotřební družstvo v Uherském
Ostrohu, se sídlem Uherský Ostroh, Veselská 733, IČ: 00032310, jako prodávajícím a
statutárním městem Přerov, jako kupujícím ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2017
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.

969/33/3/2017

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod pozemku p.č. st. 541
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb. a částí
pozemku p.č. 239/7 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1204-107/2016 označených jako p.č.
239/7 ostatní plocha o výměře 2717 m2 a p.č. 239/32 ostatní plocha o výměře 467 m2 vše v k.ú.
Předmostí z majetku FKK spol. s r.o., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 61943738 do majetku
statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.371.650,- Kč, t.j. 1350,- Kč/m2.

970/33/3/2017

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města
Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje bezúplatný převod úseku stavby stávající silnice č. I/55 v délce 0,506 km v Přerově,
od km 19,534 provozního staničení k 1.7.2015 v místě okružní křižovatky s ul. Jateční a nábř.
Protifašistických bojovníků do km 20,040 provozního staničení k 1.7.2015 v křižovatce silnice
I/55 se silnicí II/434 (křižovatka ulic Palackého a Komenského), uzlový bod 2513A005,
včetně všech zákonných součástí a příslušenství z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 do majetku
statutárního města Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 (jako budoucím
dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 1.
Darovací smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného správního úřadu
Ministerstva dopravy o vyřazení úseku stavby z kategorie silnice I. třídy, nejpozději do 3 měsíců ode
dne zaslání písemné výzvy budoucímu obdarovanému.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 28.2.2018
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2.

schvaluje bezúplatný převod úseku stavby stávající silnice č. I/55 v délce 0,138 km v Přerově,
od km 19,396 provozního staničení k 1.7.2015 v místě okružní křižovatky se silnicí III/04724
v Přerově (křižovatka ulic Velká Dlážka, Palackého a nábř. Dr. Edvarda Beneše), uzlový bod
2513A018.02, do km 19,534 provozního staničení k 1.7.2015 v místě okružní křižovatky ul.
Jateční a nábř. Protifašistických bojovníků, včetně všech zákonných součástí a příslušenství,
mj. mostu evid. č. 55-010 (most přes řeku Bečvu) z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 do majetku
statutárního města Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 (jako budoucím
dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 3.
Darovací smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného správního úřadu
Ministerstva dopravy o vyřazení úseku stavby z kategorie silnice I. třídy, nejpozději do 3 měsíců ode
dne zaslání písemné výzvy budoucímu obdarovanému.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 28.2.2018
3.

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

971/33/3/2017

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města
Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, části p.č. 6868/163 vše
v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 6868/154 ost. pl., ost. dopravní pl. o výměře 197
m2, p.č. 6868/155 ost.pl., ost. dopravní pl. o výměře 220 m2 a část pozemku p.č. 6868/83
označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a nově jako pozemek p.č. 6868/163 ost.
pl., dráha o výměře 2.872 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního města Přerov.

2.

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

972/33/3/2017

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 540, 2433/1,
p.č. 5027/15 p.č. 5027/16, p.č. 5027/17, p.č. 5027/19, p.č. 5027/20, p.č.
5063/10 a p.č. 5063/11 vše v k.ú. Přerov prominutím povinnosti

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 č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k
pozemkům p.č. 540 ostatní plocha manipulační plocha, 2433/1 ostatní plocha manipulační
plocha, p.č. 5027/15 ostatní plocha silnice, p.č. 5027/16 ostatní plocha ostatní komunikace,
p.č. 5027/17 ostatní plocha silnice, p.č. 5027/19 ostatní plocha silnice, p.č. 5027/20 ostatní
plocha ostatní komunikace, p.č. 5063/10 ostatní plocha ostatní komunikace a p.č. 5063/11
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ostatní plocha ostatní komunikace vše v k.ú. Přerov ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Nové Město, Praha 2 jako osobě povinné 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 právního k jednání.

973/33/3/2017

Dohoda o náhradě škody způsobené provozní činností na věci „Místní
komunikace Popovice-Vinary“ SO 120 v rámci stavby Dálnice D1,
stavba 0137 Přerov-Lipník

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

neschvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci „místní
komunikace Vinary – Popovice“ v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov,
jako vlastníkem věci a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4, IČ: 65993390.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.1.2018
2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání v této věci v intencích toho, co sdělil
zastupitel Ing. Tomáš Tužín.

974/33/3/2017

Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "PřerovII/436-most u elektrárny evid. č. 04720-1"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako obdarovaným
a Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 60609460,
jako dárcem ve znění dle přílohy č.1. Předmětem daru jsou stavební objekty zrealizované
jako součást investiční akce „“II/436 Přerov – most u elektrárny evid. č. 04720-1“.

2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. návrhu na usnesení.

975/33/3/2017

Odpis pohledávky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na
nájemném, poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném v celkové částce 951.360,00 Kč za paní L.Š.
a panem L.Š., a to za byt v objektu k bydlení č.p.1831, příslušném k části obce Přerov I - Město, na
pozemku p.č. 926 v k.ú. Přerov a za přístřeší v bytě v objektu k bydlení č.p.1830, příslušném k části
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 927 v k.ú. Přerov

976/33/3/2017

Žádost o prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v
částce 53.632,00 Kč za panem L.V. zastoupeným Mgr. Janem Horáčkem, advokátem, Přerov,
bývalým nájemcem bytu v objektu k bydlení č.p.122, příslušném k části obce Přerov I - Město, na
pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov

977/33/3/2017

Prominutí úroku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí 4/5 pohledávky na úroku z prodlení
v částce 28.333,00 Kč, tj. 4/5 z částky 35.416,00 Kč, a to za podmínky uhrazení zbývající částky
7.083,00 Kč, za panem K.M. bývalým podnikatelem, obch. jm. K.M. – LE – RAK, místem podnikání
Lapač 12/7, Přerov, Žeravice, IČ 435 43 405, bývalým nájemcem nebytového prostoru č. 101 v
objektu k bydlení č.p.240, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú.
Přerov

978/33/3/2017

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a P.B. nájemcem bytové
jednotky v objektu k bydlení č.p. 1991, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku
p.č. 1166 v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova, a
to na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh a
úroku z prodlení k datu 20.11.2017 v celkové částce 23.042,00 Kč. Dluh na nájemném činí
12.069,00 Kč, na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 9.810,00 Kč a
úroku z prodlení k datu 20.11.2017 činí 1.163,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1.000,00
Kč/měs. se lhůtou splatnosti 23 měsíců/1.000,00 Kč a 1 měsíc/42,00 Kč ode dne uzavření
dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše
dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá
ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

2

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle
bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

979/33/4/2017

Rozpočtové opatření č. 18

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

980/33/4/2017

Mimořádná finanční dotace pro TK PRECHEZA PŘEROV, z. s. na
akci Zlatý kanár

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem TK PRECHEZA Přerov,
z.s., se sídlem Kosmákova 3364/55, 75002 Přerov, IČ: 22826611, na akci Zlatý kanár.

2.

schvaluje následující úpravy rozpočtu:
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PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

6409

210

3319

110

Ostatní činnosti j. n. (individuální
dotace)
Ostatní
záležitosti
kultury
(individuální dotace)

3.

rozpočet
94,6

rozpočtové
opatření
- 50,0

rozpočet po
úpravě
44,6

0,0

+ 50,0

50,0

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

981/33/5/2017

Dostavba domova pro seniory-pavilon G

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje investiční záměr přípravy akce "Dostavba domova pro seniory-pavilon G"

2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

6409

219
025

Ostatní činnosti j. n. (rezerva)
Projektové
dokumentace
(investice)

142 558,1
22 062,4

982/33/6/2017

rozpočtové
opatření
- 4 500,0
+ 4 500,0

rozpočet po
úpravě
138 058,1
26 562,4

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování
odborných učeben pro ZŠ Přerov“

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných
učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16“ dle důvodové zprávy,

2.

schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných
učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27“ dle důvodové zprávy,

3

schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných
učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“ dle důvodové zprávy,

4

schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných
učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4“ dle důvodové zprávy,

5

schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných
učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8“ dle důvodové zprávy.

983/33/7/2017

Žádost o dotaci – Charita Prostějov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1.

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Charita Prostějov, IČ 44159854, se
sídlem Martinákova 3104/9, 796 01 Prostějov, na „Poskytování odlehčovací služby
uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2017". Veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města
Přerova pro rok 2017.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.12.2017
2.

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

3.

schvaluje následující úpravu rozpočtu:
PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

4349
4349

620
620

Sociální věci a zdravotnictví
Ostatní sociální péče a pomoc
ostatním skupinám obyvatelstva

3 384,0
68,9

984/33/8/2017

rozpočtové
opatření
- 35,0
+ 35,0

rozpočet
po úpravě
3 349,0
103,9

Návrh Obecně závazné vyhlášky č..../2017, o regulaci provozování
hazardních her

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení vydat Obecně závaznou
vyhlášku č..../2017, o regulaci provozování hazardních her ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

985/33/8/2017

Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování
dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
pro rok 2018

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního
města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO) pro rok 2018" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu
r. 2018 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 850 000 Kč.

986/33/8/2017

Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území
města Přerova pro rok 2018

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního
města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území
města Přerova pro rok 2018" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných
v rozpočtu r. 2018 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 150 000 Kč.
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987/33/8/2017

Dotace na očištění fasády objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna) v
Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na očištění
uliční fasády objektu Brabansko čp. 566, Přerov (sokolovna) s Tělocvičnou jednotou Sokol
Přerov, se sídlem Přerov, Brabansko 2, IČ: 61986364, ve výši 80 000 Kč. Smlouva bude
uzavřena dle vzoru, který je přílohou Programu statutárního města Přerova pro poskytování
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok
2017;

2.

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

3.

schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

3722 830
3741 830
3322 830

Sběr a svoz komunálních odpadů
Ochrana druhů a stanovišť
Zachování a obnova kulturních památek

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)
Dotační programy, ostatní dotace a dary
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rozpočet
105,0
100,0
200,0

rozpočet
23 126,3

rozpočtové
opatření
- 50,0
- 30,0
+ 80,0

rozpočet po
úpravě
55,0
70,0
280,0

rozpočtové
opatření
+ 80,0

rozpočet po
úpravě
23 206,3

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

stanovuje s účinností od 1.1.2018 podle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 1.1.2018 měsíční odměny
neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 přílohy č. 1
důvodové zprávy podle jednotlivých funkcí; vykonává-li člen Zastupitelstva města Přerova
více funkcí, pak mu náleží jen odměna za funkci, za niž Zastupitelstvo města Přerova
stanovilo nejvyšší odměnu.

2.

stanovuje s účinností od 1.1.2018 podle § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění účinném od 1.1.2018 poskytování měsíční odměny neuvolněným členům
Zastupitelstva města Přerova ode dne stanoveného ve sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové
zprávy u jednotlivých funkcí.
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Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší od 1. 1. 2018
jako náhrada výdělku ušlého některým členům Zastupitelstva města
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje s účinností od 1.1.2018 ve smyslu § 71 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 1.1.2018 neuvolněnému
členovi Zastupitelstva města Přerova, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující
jinou samostatnou výdělečnou činnost, paušální částku, která mu bude poskytována jako náhrada
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jeho funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce,
nejvýše však ve výši 40.000,- Kč v souhrnu za kalendářní měsíc.

990/33/8/2017

Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05
Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců
statutárního města Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 a
Vnitřního předpisu č. 17/2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. …/2017, kterým se mění
Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního
města Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 a Vnitřního předpisu č. 17/2015, a to ve znění
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

991/33/9/2017

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 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.

V Přerově dne 20. listopadu 2017

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor statutárního města Přerova

Pavel Košutek
náměstek primátora statutárního města Přerova
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