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USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 15. prosince 2017 

 

992/34/1/2017 Zahájení, schválení programu 34. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           

15. prosince 2017, 

 

2. schvaluje Mgr. Helenu Netopilovou a Ing. Alici Kutálkovou za ověřovatelky zápisu             

34. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

993/34/2/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova pana Marka Dostála 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení doporučit Radě města Přerova zrušit usnesení Rady města Přerova 

č. 3353/81/6/2017 z 81. schůze konané dne 23.11.2017 

 

2. nepřijalo návrh usnesení doporučit Radě města Přerova schválit přípravu projektové 

dokumentace na obnovu mostu v ulici Riedlova ve stávajících šířkových parametrech. 

 

 

994/34/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 33. 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 33. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

 

995/34/2/2017 Návrh na personální změny 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává z funkce předsedy místního výboru Popovice pana Vladimíra Pavlištíka, a to             

s účinností od 1. 1. 2018, 

 

2. volí do funkce předsedy místního výboru Popovice pana Vladimíra Rösse, a to s účinností      

od 1. 1. 2018. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

996/34/3/2017 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

- pozemku p.č. 590/6 v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č. 

590/6 ostatní plocha, o výměře 48 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví Ing. V.B., za cenu v čase a 

místě obvyklou 15 890,- Kč, ve znění přílohy. 

 

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. návrhu 

usnesení a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě právního          

k jednání. 

 

 

997/34/3/2017 Převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov  - pozemku 

p.č. 2625/19 v k.ú. Přerov - dohoda o zrušení kupní smlouvy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. MMPr/SML/3707/2016,  kterou 

uzavřelo dne 11.10.2017 statutární město Přerov jako prodávají a L.M. jako kupující na  

pozemek p.č. 2625/19  zahrada v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle  bodu 1. návrhu 

usnesení. 

 

 

998/34/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova 

části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov  - změna usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje změnu svého usnesení č. 862/30/3/2017 přijatého na 30. zasedání dne 21.8.2017 a 

to tak, že původní usnesení  ve znění: 

 

Zastupitelstvu města Přerova po projednání  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 7 m2 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 

 

se mění a nově zní: 

 

Zastupitelstvu města Přerova po projednání  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 7 m2 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 



3 

 

výši 10.500 ,- Kč, tj, 1.500 ,- Kč/m2, kdy převod pozemku je ve smyslu ustanovení §56 zák. č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů osvobozen od DPH 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: 28.2.2018 

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. 

 

 

999/34/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  

části pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčičky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 12 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 

320-91/2017 označené jako díl „a“  o výměře 41 m2 v k.ú. Penčičky z vlastnictví statutárního 

města Přerova do společného jmění manželů R.H.  a  Z.H.  za kupní cenu  12.300,- Kč, tj. 

300,- 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: 31.1.2018 

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. 

 

 

1000/34/3/2017 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova -  pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky 

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 

pozemku p.č. 671 vodní plocha, koryto vodního toku  přirozené nebo upravené, o výměře 

1232 m2 v k.ú. Penčičky, ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábř.  390/42, Nové Město, Praha 2 jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

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

pozemku  p.č. 671  vodní plocha,  koryto vodního toku  přirozené nebo upravené, dle  

geometrického plánu č. 319-62/2017 se jedná o pozemek p.č. 671/2 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 64 m2 v k.ú. Penčičky, z vlastnictví  ČR – Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Nové Město, Praha 2. 

 

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 

zánik předkupního práva dle bodu 1., k jednání o uzavření právního jednání dle bodu dle bodu 

2. návrhu usnesení a k podpisu návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí na základě těchto 

právních jednání. 
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1001/34/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova -   pozemků p.č. 47/19, p.č. 47/26, p.č. 47/23, p.č. 47/30, p.č. 

47/24, části p.č. st. 67 a části p.č. 33/2 vše  v k.ú. Vinary u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 47/19 ostatní plocha o výměře 111 m2 v k.ú. Vinary u 

Přerova z vlastnictví paní R.M. do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 88.800, - 

cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi paní R.M., jako budoucím prodávajícím 

a statutárním městem Přerov, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní 

smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí prodávající prokáže budoucímu 

kupujícímu, že předmět převodu není zatížen žádným věcným břemenem, nejpozději však do 

5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 47/26  ostatní plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Vinary u 

Přerova z vlastnictví pana L.M. do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 48.000,- 

Kč - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi panem L.M., jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 2. 

Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí prodávající prokáže 

budoucímu kupujícímu, že předmět převodu není zatížen žádným věcným břemenem, 

nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

3. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 47/23 ostatní plocha o výměře 60 m2 a pozemku p.č. 

47/30 ostatní plocha o výměře 61 m2 oba v k.ú. Vinary u Přerova ze společného jmění 

manželů Ing. Z.  a  E.D.  do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 96.800, - cena v 

místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy mezi manželi Ing. Z.  a  E.D., jako 

prodávajícími a statutárním městem Přerov, jako kupujícím ve znění dle přílohy č. 3. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

4. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 47/24  ostatní plocha o výměře 48  m2 v k.ú. Vinary    

u Přerova z vlastnictví pana Ing. K.B.    do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 

38.400,- Kč cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy mezi panem Ing. K.B.,  

jako prodávajícím a statutárním městem Přerov, jako kupujícím ve znění dle přílohy č. 4. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

5. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. st. 67 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 

23 m2 a části pozemku p.č. 33/2 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 oba v k.ú. Vinary u 

Přerova ze společného jmění manželů O. a  D.R. za kupní cenu  800,- Kč/m2 cena v místě a 

čase obvyklá.  
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Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi manželi O.  a  D.R., jako budoucími 

prodávajícími a statutárním městem Přerov, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 

5. Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení geometrického plánu na 

oddělení převáděných částí pozemků potvrzeného katastrálním úřadem budoucímu 

kupujícímu, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

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

1., 2., 3., 4. a 5.  návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do 

katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

1002/34/3/2017 Odpis pohledávky z důvodu promlčení a její převod na mimoúčetní 

evidenci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu promlčení odpis pohledávky              

na nájemném, poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném v celkové částce 634.481,00 Kč za panem 

I.O.,  za byt  v objektu k bydlení č.p.2491, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 

5738/9 v k.ú. Přerov. 

 

 

1003/34/3/2017 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na poplatku z prodlení v celkové částce 129.721,10 Kč za panem L.B.,  a to za byt             

v objektu k bydlení č.p.2148, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1153 v k.ú. 

Přerov a za přístřeší v bytě v objektu k bydlení č.p.1829, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 925 v k.ú. Přerov. 

 

 

1004/34/3/2017 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a J.K. nájemcem bytové 

jednotky v objektu k bydlení č.p. 1696, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 

p.č. 916 v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova, a to 

na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku a úroku z prodlení k 

datu 15.12.2017 v celkové částce 46.623,00 Kč. Dluh na nájemném činí 42.231,00 Kč a na 

poplatku a úroku z prodlení k datu 15.12.2017 činí 4.392,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 

1.000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 46 měsíců/1.000,00 Kč a 1 měsíc/623,00 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. 
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1005/34/3/2017 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a O.P., bývalým 

nájemcem bytové jednotky  v objektu k bydlení č.p. 2534, příslušném k části obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 5738/10 v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách pohledávek 

statutárního města Přerova, a to na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a 

na úroku z prodlení k datu 15.12.2017 v celkové částce 42.860,00 Kč. Dluh na nájemném činí 

41.411,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k datu 15.12.2017 činí 1.449,00 Kč, a to v 

měsíčních splátkách 1.000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 42 měsíců/1.000,00 Kč a 1 

měsíc/860,00 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. 

 

 

1006/34/3/2017 Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z 

pojistných smluv č. ZP-P3/1754/04/LCD mezi Českou spořitelnou a.s., IČ: 45244782, se sídlem 

Olbrachtova 1929/62, Praha 4 jako zástavním věřitelem a Bytovým družstvem Přerov, IČ: 26789388, 

se sídlem Přerov I – Město, nábř. Protifašistických bojovníků 3119/10 jako zástavcem a podpis 

Oznámení o vzniku zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv (pro: Kooperativa pojišťovna 

a.s., Vienna Insurance Group). 

 

 

1007/34/4/2017 Rozpočtové opatření č. 19 

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

důvodové zprávy. 

 

 

1008/34/4/2017 Útulek pro zvířata - změna majitele účtu  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. schvaluje uzavření Dohody o postoupení smlouvy o účtu mezi statutárním městem Přerov, 

Technickými službami města Přerova, s. r. o., se sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov, IČ 

27841090 a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 

45244782, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

2. vydává vnitřní předpis č. .../17, kterým se ruší Vnitřní předpis č. 8/05 Statut trvalého 

peněžního fondu "Útulek pro zvířata" a související vnitřní předpisy, ve znění dle přílohy č. 2 

důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 
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Termín: 31.12.2017 

 

 

1009/34/4/2017 Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 

a. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení schválit uzavření dodatku č. 9 

ke Smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, uzavřené dne 05.05.2008 mezi statutárním 

městem Přerov jako předávajícím a společností Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov I-

Město, Blahoslavova 1499/7, jako příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2009, dodatku č. 2 

ze dne 27.04.2009, dodatku č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4 ze dne 20.09.2012, dodatku č. 5 ze 

dne 17.12.2012, dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013, dodatku č. 7 ze dne 07.01.2016 a dodatku č. 8 ze dne 

24.11.2016, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

1010/34/4/2017 Obecně závazná vyhláška č.../2017, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2017,       

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                    

a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

 

1011/34/4/2017 Obecně závazná vyhláška č.../2017, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2017, 

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her 

dle přílohy důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

 

1012/34/4/2017 Mimořádná finanční dotace pro Český svaz včelařů, z.s., základní 

organizace Přerov I, na zařízení pro léčení včelstev, popř. zařízení na 

zpracování včelích produktů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 15 000,- Kč subjektu Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přerov I, se sídlem Bochoř, Náves 202/41, IČ:61986321, na zařízení pro 

léčení včelstev, popř. technických zařízení na zpracování včelích produktů, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2369 840 Ostatní správa ve vodním hospodářství 35,4 - 15,0 20,4 

3429 110 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20,0 + 15,0 35,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 23 826,3 * + 15,0 23 841,3 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

o poskytnutí mimořádné dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

1013/34/4/2017 Mimořádná finanční dotace pro Český svaz chovatelů, z. s., Okresní 

organizace Přerov na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Český svaz chovatelů, z. 

s., Okresní organizace Přerov, se sídlem Kojetínská 764/7, Přerov I - Město, 750 02, 

IČ:00448915, na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální 

dotace) 

44,6 - 15,0 29,6 

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 50,0 + 15,0 65,0 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

1014/34/4/2017 Mimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 120.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2018 mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna Racek, s.r.o., se sídlem gen. Štefánika 

135/38, Přerov I-Město, 750 02  Přerov, IČ: 625 82 178 na pokrytí části mzdových nákladů 

prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice, a to za podmínky schválení 

rozpočtu na rok 2018, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy             

o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2018 dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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1015/34/4/2017 Mimořádná dotace - podpora de minimis  na doplňkovou činnost 

Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 620.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis mezi statutárním městem 

Přerovem a subjektem Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem nám. T. G. 

Masaryka 8, 750 00  Přerov, IČ: 45180512 na úhradu nákladů za spotřebované energie 

restauračního zařízení Městský dům, na opravy, údržbu a revize majetku užívaného v 

restauračním zařízení Městský dům, na odpisy nemovitého a movitého majetku restauračního 

zařízení Městský dům, na částečnou kompenzaci výpadku tržeb v rámci realizované investiční 

akce zřizovatele (výměna oken a zateplení Městského domu) a na úhradu části správní režie, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 139 299,7 * - 620,0 138 679,7 

3392 141 Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 620,0 620,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 23 206,3 + 620,0 23 826,3 

 

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

poskytnutí dotace - podpory de minimis dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

1016/34/5/2017 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2018: 

 

          příjmy                                                 841 970 200 Kč 

          výdaje                                                 815 265 200 Kč 

          financování                                           26 705 000 Kč 

          (dle příloh č. 1 a 2) 

 

2. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 uvedený v příloze č. 3, 

 

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4. 
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1017/34/6/2017 Změna č. 10 Územního plánu města Přerova - vydání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 53 zákona č. 183/2006 Sb.,          

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhodnocení stanovisek a 

připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 10 Územního plánu města Přerova podle přílohy 

č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. vydává jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4 a § 54 zákona             

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171     

a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Změnu č. 10 Územního 

plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 2 tohoto návrhu na 

usnesení. 

 

 

1018/34/7/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou 

službou Trávník 1, Přerov – energetická opatření“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Dům 

s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – energetická opatření“ dle důvodové zprávy. 

 

 

1019/34/7/2017 Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2017 a přecházející do 

roku 2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí přehled zrealizovaných investičních akcí v roce 2017 

 

2.  bere na vědomí přehled přecházejících investičních akcí z roku 2017 do roku 2018 

 

 

1020/34/7/2017 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Nové investiční akce pro realizaci v roce 2018 - tabulka 1 důvodové zprávy 

 

2. schvaluje Registr investičních akcí pro realizaci v roce 2018 - tabulka 2 důvodové zprávy 

 

 

1021/34/8/2017 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 2018 - 

2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb na území 

města Přerova 2018 - 2019, dle přílohy č. 1. 
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1022/34/9/2017 Dohoda o narovnání uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona           

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu o narovnání uzavřenou v souladu           

s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi L.V., 

R.V., J.V., G.T., jako poškozenými, statutárním městem Přerov a společností Kooperativa pojišťovna, 

a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, a to ve znění dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy. Předmětem dohody o narovnání je uhrazení nemajetkové újmy včetně 

nákladů právního zastoupení v celkové výši 2 169.327,23 Kč, která vznikla poškozeným v souvislosti 

se zákrokem strážníka Městské policie Přerov. 

 

 

1023/34/10/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova pana Marka Dostála  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova upravit kritéria výběrových 

řízení pro městské byty. 

 

 

1024/34/10/2017 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 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

V Přerově dne 15. prosince 2017 

 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                          Mgr. Helena Netopilová 

primátor statutárního města Přerova                                                               členka Rady města Přerova 


