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USNESENÍ z 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. ledna 2018 

 

1025/35/1/2018 Zahájení, schválení programu 35. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne          

22. ledna 2018, 

 

2. schvaluje Ing. Petra Vránu a Ing. Hanu Mazochovou za ověřovatele zápisu 35. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

1026/35/2/2018 Návrh na volbu člena Rady města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí veřejným hlasováním v souladu s § 94 odst. 2 písm. 

m) členkou Rady města Přerova Ing. Hanu Mazochovou. 

 

1027/35/2/2018 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za 

II. pololetí roku 2017 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. pololetí 2017, 

 

2. doporučuje předsedům zastupitelských klubů, aby záležitosti účasti svých členů projednali na 

jednání zastupitelských klubů. 

 

1028/35/2/2018 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 34. 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 34. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

1029/35/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do 

vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 120/6  v 

objektu bytový dům č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I - Město, 

na pozemku p.č. 32  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

jednotky č. 120/6  v objektu bytový dům č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 32  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16) o celkové výměře 96,63 m2 včetně s ním 
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souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k 

části obce Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 32  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 32 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 9663/108149 z vlastnictví Ing. Š.O. do vlastnictví statutárního 

města Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 120/6  v 

objektu bytový dům č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 32  v 

k.ú. Přerov (Kratochvílova 16) o celkové výměře 96,63 m2 včetně s ním souvisejícího  

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov 

I-Město,  na pozemku p.č. 32  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 32 zast. pl. a nádvoří v k.ú. 

Přerov ve výši id. 9663/108149 z vlastnictví Ing. Š.O. do vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

1030/35/3/2018 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 53 v k.ú. Popovice 

u Přerova                                                                                                                                                                                      

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 53 orná půda o výměře 3395 m2  v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 53 orná půda o 

výměře 3395 m2  v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

1031/35/3/2018 Směna nemovitých věcí –  pozemků p.č. 5215/32 a p.č. 5466/172 oba v 

k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova  za pozemky p.č. 

5215/26 a p.č. 5215/27 oba v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví fyzických 

osob 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje směnu nemovitých věcí – pozemků p.č. 5215/32 (orná půda) o výměře 801 m2 a 

p.č. 5466/172 (orná půda) o výměře 24705 m2 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního 

města Přerova za pozemky p.č. 5215/26 (ostatní plocha) o výměře 210 m2 a p.č. 5215/27 

(ostatní plocha ) o výměře 1461 m2 oba v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví H.A. (id. 1/3), M.H. 

(id. 1/6), P.H. (id. 1/6), P.K. (id. 1/6) a P.L. (id. 1/6) a uzavření směnné smlouvy ve znění dle 

přílohy č. 1. 

 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

1032/35/3/2018 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a M.N., nájemkyní 

bytové jednotky č. 45 v objektu k bydlení č.p. 2534, příslušném k části obce Přerov I – Město, 

na pozemku p.č. 5738/10 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II 13) jako dlužníkem o splátkách 

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

užíváním bytu a úroku z prodlení k datu 22.01.2018 v celkové částce 34.638,00 Kč. Dluh na 

nájemném činí 32.751,00 Kč a na úroku z prodlení k datu 22.01.2018 činí 1.887,00 Kč, a to v 
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měsíčních splátkách 1.200,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 28 měsíců/1.200,00 Kč a 1 

měsíc/1.038,00 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. 

 

1033/35/4/2018 Rozpočtové opatření č. 21 

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

 

1034/35/4/2018 Rozpočtové opatření č. 1 

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

důvodové zprávy. 

 

1035/35/4/2018 Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 

a. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje 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, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

88 000,0 * + 2 065,4 90 065,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3412 242  Sportovní zařízení v majetku obce 

 (Teplo Přerov a. s.) 

13 625,0 + 2 065,4 15 690,4 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

242  Sportovní zařízení v majetku obce  

 (Teplo Přerov a. s.) 

13 625,0 + 2 065,4 15 690,4 

  

 

 



4 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1) návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 8.2.2018 

 

 

1036/35/4/2018 Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury na rok 2018 

– „Projekt 100letá Republika“, Muzeum Komenského v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Muzeum 

Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní nám. 7, 750 02  Přerov,     

IČ: 000 97 969, na přípravu a realizaci výstavního projektu 100letá Republika. 

 

2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

33 463,7 - 200,0 33 263,7 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 200,0 200,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 20 949,9 + 200,0 21 149,9 

 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

1037/35/5/2018 Memorandum o spolupráci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  uzavření memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Přerov, Technickými 

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

27841090, Teplem Přerov a.s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov, IČ 25391453, 

VEOLIÍ ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 

Praha 1, IČ 49241214 a Veolií Využití odpadů ČR, s.r.o., se sídlem Huťská 1379, 272 01 

Kladno IČ 05647550, ve znění přílohy důvodové zprávy 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu 
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1038/35/5/2018 Změna č. 11 Územního plánu města Přerova – zkrácený postup 

pořízení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje , jako příslušné podle § 6 odst. 5 a v souladu s 

ustanovením § 55a odst. 2 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů: 

 

1. zkrácený postup pořizování změny č. 11 Územního plánu města Přerova, podle důvodové 

zprávy tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. podmínění pořízení změny č. 11 Územního plánu města Přerova úhradou nákladů na 

zpracování změny a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně. 

 

1039/35/6/2018 Demolice bytového domu Kojetínská 1831 - podání žádosti o dotaci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR na podporu revitalizace území v r.2018, 

podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na projekt "Demolice 

bytového domu Kojetínská 1831", 

 

2. schvaluje projekt následného využití území po demolici, dle přílohy č.2. 

 

1040/35/6/2018 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o dalším postupu zajištění 

projektové přípravy investiční akce Vybudování oddílné kanalizace a ČOV v místní části Přerova VII 

Čekyně a oddílné kanalizace v místní části Přerova XII Penčice včetně propojení na ČOV, včetně 

vydání příslušných rozhodnutí. 

 

 

1041/35/6/2018 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova RSDr. Josefa Nekla - 

Informace o dopravní infrastruktuře ve městě Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o přípravě a realizaci dopravních investic na území města, 

 

2. ukládá Radě města Přerova nadále spolupracovat s příslušnými státními a krajskými orgány. 

 

 

1042/35/7/2018 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje vyřazení z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2018“ žádosti 

subjektů Občanská společnost DSi, z. s. s ev. č. DKU-033/2018, Dechový orchestr Haná 

Přerov, z. s. s ev. č. DKU-034/2018, dále subjektu Letci Přerov – generála Karla  Janouška, 

z.s. s ev. č. DKU-035/2018, KORNET MUSIC, z.s. s ev.č. DKU-036/2018,  KORNET, z. s. s 

ev. č. DKU-037/2018 a také subjektu Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
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České republiky, zapsaný spolek s ev. č. DKU-038/2018, jejichž žadatelé nesplnili podmínky 

„Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2018“ – nemají sídlo v Přerově, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2018 

 

2. schvaluje vyřazení žádosti subjektu Děti a příroda z.s. s ev.č. DVČ-040/18 z „Dotačního 

programu na podporu oblasti volného času pro rok 2018“ z důvodu nesplnění podmínky 

dotačního programu – nemá sídlo ani působnost v Přerově, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2018 

 

3. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti: 

 

a) kultura ve výši 1 998 000 Kč, 

b) sport ve výši 12 420 000 Kč,   

c) volný čas ve výši 369 500 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 3 891 600 Kč, 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 

oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2018 

 

4. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 3 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu, 

 

5. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti 

kultury, sportu, volného času a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci 

„Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy). 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2018 

 

 

1043/35/8/2018 Volba přísedících soudců k Okresnímu soudu v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí navrhované kandidáty dle upravené důvodové zprávy 

za přísedící soudce k Okresnímu soudu v Přerově na volební období od 2. 2. 2018 do 2. 2. 2022. 

 

1044/35/8/2018 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Bohuslava Přidala - 

Rekonstrukce školního hříště ZŠ Za Mlýnem 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova posoudit možnosti operativní 

rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem. 
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1045/35/9/2018 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 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

V Přerově dne 22. 1. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Vladimír Puchalský             Ing. Hana Mazochová 

primátor statutárního města Přerova           členka Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


