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 USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. února 2018 

 

1046/36/1/2018 Zahájení, schválení programu 36. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           

19. února 2018, 

 

2. schvaluje Ing. Jiřího Kohouta a Břetislava Passingera za ověřovatele zápisu 36. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

1047/36/2/2018 Informace z výboru pro místní části - pískovna Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí usnesení Výboru pro místní části, kterým výbor doporučuje Zastupitelstvu 

města Přerova zabývat se na svém zasedání záměrem „Využití ložiska písků Žeravice – 

Lapač“, 

 

2. nesouhlasí s realizací záměru „Využití ložiska písků Žeravice – Lapač“. 

 

 

1048/36/2/2018 Výsledek kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva 

města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zápis z kontroly plnění usnesení 82. RM 

č. 3428/82/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozšíření 3 kontejnerových stanovišť na tříděný    

a směsný komunální odpad, ul. tř. 17. listopadu“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – bod 3. – uzavření smlouvy o dílo. 

 

 

1049/36/2/2018 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy (83. 

schůze Rady města Přerova konané dne 11.1.2018 a 84. schůze Rady města Přerova konané 

dne 25.1.2018) 

 

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova (84. schůze Rady města Přerova 

konané dne 25.1.2018 a 85. schůze Rady města Přerova konané dne 8. února 2018) 
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1050/36/3/2018 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 110/8 a  p.č. 111/4 oba v k.ú. Vinary       

u Přerova - předkupní právo 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 2/6 pozemku  p.č. 110/8 

orná půda o výměře 7.884 m2, podílu id. 2/6 pozemku  p.č. 111/4 ost. plocha o výměře 165 m2 

ve vlastnictví F.J., vyznačené na situaci v příloze. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - podílu id. 2/6 pozemku  p.č. 110/8 orná půda o výměře 7.884 m2, 

podílu id. 2/6 pozemku  p.č. 111/4 ost. plocha o výměře 165 m2 ve vlastnictví F.J., vyznačené 

na situaci v příloze. 

 

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva  k podílu id. 2/6 pozemku  

p.č. 110/8 orná půda o výměře 7.884 m2, k podílu id. 2/6 pozemku  p.č. 111/4 ost. plocha         

o výměře 165 m2 ve vlastnictví F.J., vyznačené na situaci v příloze. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.03.2018 

 

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 výmaz vkladem 

předkupního práva z katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí 

zánik předkupního práva. 

 

 

1051/36/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 381 v k.ú. 

Penčičky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 381 orná půda o výměře 106 m2 v k.ú. Penčičky do majetku statutárního města Přerova. 

   

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 381 orná půda   

o výměře 106 m2 v k.ú. Penčičky do majetku statutárního města Přerova. 

 

3. rozhoduje,  že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 381 orná 

půda o výměře 106 m2 v k.ú. Penčičky 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčí 

zánik předkupního práva dle bodu 3. usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem 

předkupního práva z katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí 

zánik předkupního práva. 
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1052/36/3/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí      

z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu administrativy č.p. 

1117,  příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí 

pozemku p.č. 2294/2, pozemky p.č. 2294/2, části p.č. 2294/6, p.č. 2294/7 

vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný 

převod objektu administrativy č.p. 1117, příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí 

pozemku p.č. 2294/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemku p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří      

o výměře 1.425 m2, části pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační plocha o výměře cca 1000 m2, 

pozemku p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

z vlastnictví statutárního města Přerov za účelem poskytování registrované sociální služby Domovy se 

zvláštním režimem dle ustanovení § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu osob, které mají chronické duševní onemocnění, osob se 

stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osob 

vyžadujících vysokou míru podpory či osob zcela odkázaných na pomoc jiné osoby. 

 

 

1053/36/3/2018 Úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje 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 za kupní cenu  385 000,- 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. 

 

 

1054/36/3/2018 Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací. Bezúplatný 

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí 

pozemků p.č. 5290/105   a p.č. 5290/72  oba v k.ú.  Přerov. Dodatek č. 1 

ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o  ukončení smlouvy o smlouvě budoucí  darovací č. MMPr-

SML/3141/2016 uzavřené dne 7.10.2016 mezi Realsant Real  a.s., se sídlem  Brněnská 38,  

591 01 Žďár na Sázavou, IČ 27757803 jako budoucím dárcem, statutárním městem Přerov 

jako budoucím obdarovaným a REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 

Sázavou, IČ 25343246 jako  investorem, ve znění přílohy č. 1. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí  - částí pozemků  p.č. 5290/105  o výměře cca 

353 m2 a p.č. 5290/72 o výměře cca 97 m2 oba v k.ú. Přerov z vlastnictví THEIAEPSILON 

s.r.o., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, IČ 04541570 do vlastnictví statutárního 

města Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi 

THEIAEPSILON s.r.o., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, IČ 04541570  jako 

budoucím dárcem, statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným a REALSANT 
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s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246  jako investorem. 

Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, 

kterým bude povoleno užívání stavby „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“, ve 

znění přílohy č. 2. 

 

3. schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. MMPr-

SML/3133/2016 uzavřené dne 7.10.2016  mezi REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 

591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246 jako budoucím dárcem a statutárním městem Přerov 

jako budoucím obdarovaným. Dodatkem se předmět budoucí převodu rozšiřuje o část  

pozemku p.č. 5290/117 o výměře cca  6 m2 v k.ú. Přerov, ve znění přílohy č. 3. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.03.2018 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 

1-3 návrhu usnesení  a podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

 

1055/36/3/2018 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemků p.č. 5098/2 a p.č. 5098/11 oba v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 5098/2 ostatní plocha, ostatní komunikace              

o výměře 2374 m2  a pozemku p.č. 5098/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře       

78 m2 oba v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 do vlastnictví statutárního města Přerov, 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. 

 

 

1056/36/3/2018 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  

Přerova - částí pozemků   p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a 

pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 

4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. mění usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 17.10.2016 tak, že nově zní:  

 

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje bezúplatný převod  a neschvaluje úplatný převod  části 

pozemku p.č. 4947/5  ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře  2437 m2, části pozemku p.č. 

4947/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 965 m2 a části pozemku p.č. 4947/7 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 114 m2 a dále pozemku p.č. 4947/8 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 18 m2, p.č. 4947/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2,  

pozemku p.č. 4947/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2,  pozemku p.č. 4947/11 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 236 m2,  pozemku p.č. 494712 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 34 m2 a pozemku p.č. 4947/14 ostatní plocha  ostatní komunikace  o výměře 

345 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
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majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2,  IČ 69797111, do vlastnictví statutárního 

města Přerova, 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. 

 

 

1057/36/3/2018 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 

2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 204/4, 

p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS 

Přerovská stavební  a.s. vše v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení schválit směnu nemovitých věcí – pozemku p.č. 207/1 ostatní 

plocha o výměře 371 m2,  p.č. 208/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2, části 

pozemku  p.č. 2155/1 ostatní plocha, geometrickým plánem č. 6535-35/2017 označenou jako 

pozemek  p.č. 2155/36 ostatní plocha o výměře 244 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova za pozemky 204/4 ost. plocha o výměře 18 m2,  p.č. 234/4 ost. 

plocha o výměře 125 m2, p.č. 4969/5 ostatní plocha o výměře 24 m2 a část pozemku p.č. 

2167/7, geometrickým plánem č. 6549 -27/2017 označenou jako pozemek p.č. 2167/8 ostatní 

plocha o výměře 418 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem 

Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město, IČ 27769585 s doplatkem ceny ve výši 1.206.300,- 

Kč včetně příslušné sazby DPH ve prospěch statutárního města Přerova ve znění dle přílohy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.03.2018 

 

2. nepřijalo návrh usnesení pověřit 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. 

 

 

1058/36/3/2018 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje směnu části pozemku p.č. 40/1 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, která bude 

upřesněna  geometrickým plánem, o celkové výměře cca 105 m2 ve vlastnictví statutárního 

města Přerova za část pozemku p.č. 37 ost. plocha v k.ú. Přerov, která bude upřesněna  

geometrickým plánem, o celkové výměře cca 119 m2 ve spoluvlastnictví (každý id. 1/2) T.K.  

a   J.N. a uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě ve znění dle přílohy. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 
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1059/36/3/2018 Realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souvislosti se stavbou „Přerov, převedení části odpadních vod ze sběrače  Z“ 

(investorem je VaK Přerov a.s.)  provést  stavbu „Stavební úpravy komunikace v ulici Na 

Hrázi“, spočívající v kompletní obnově stávajících stavebně nevyhovujících uličních vpustí, 

včetně přípojek do nového kanalizačního řadu. Dále předláždění stávajícího nefunkčního 

vodícího dvojřádku z drobné žulové kostky a úpravu podkladní vrstvy vozovky (ložná a 

obrusná živičná vrstva bude hrazena VaK Přerov a.s. v rámci jejich stavby). 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 04.05.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského uzavřením Smlouvy o dílo s firmou OHL 

ŽS a.s. , Burešova 938/17, 602 00 Brno na realizaci stavby  dle bodu 1. za nabídkovou cenu  1 

206 032,- Kč bez DPH, tj. 1 459 298,70 vč. DPH , viz příloha č.1. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

277 690,3 * +1 460,0 279 150,3 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po úpravě 

2212 550 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500462 - 

Stavební úpravy komunikace ul. Na 

Hrázi, oprava kanalizace a odvodnění 

vozovky) 

0,0 +1 460,0 1 460,0 

 

 

1060/36/4/2018 Rozpočtové opatření - převody 

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

důvodové zprávy. 

 

 

1061/36/4/2018 Rozpočtové opatření č. 2 

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

důvodové zprávy. 
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1062/36/4/2018 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení 

jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení části 

speciálního záchranářského vybavení do technického kontejneru 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský 

záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, 

IČ:70885940, na pořízení části speciálního záchranářského vybavení do technického 

kontejneru. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2018. 

 

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) 

416,8 - 150,0 266,8 

5279 110 Záležitosti krizového řízení j. n. 0,0 + 150,0 150,0 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

1063/36/5/2018 Změna č. 2 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. 2 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 s § 171 

a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Změnu č. 2 Územního 

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

usnesení. 

 

 

1064/36/5/2018 Cyklobus Bečva - sezóna 2018/2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr na zajištění provozu cyklobusu Bečva na léta 2018 a 2019 dle důvodové 

zprávy. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů (smlouva o vzniku společnosti) 

při zadání veřejné zakázky zajištění provozu cyklobusu Bečva v letech 2018 - 2019 podle § 7 

zákona č. 134/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato smlouva je uvedena v 

příloze č. 1 tohoto usnesení. 

 

 

1065/36/5/2018 Využití hotelu Strojař 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje revokaci bodu 4, usnesení ZM č. 672/23/6/2016 ze dne 12.12.2016, kterým uložilo 

Radě města Přerova zajistit architektonicko-urbanistickou soutěž zahrnující oblast vymezenou 

ulicemi Velká Dlážka, Brabansko, nábřeží Rudolfa Lukaštíka za podmínky schválení záměru 

zastupitelstvem a zajištění finančního krytí a výsledky soutěže předložit k projednání na 

Zastupitelstvu města Přerova 

 

2. schvaluje pokračování v záměru zadání veřejné zakázky s názvem "Využití hotelu Strojař" 

bez vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže, tzn. zpracovat projektovou dokumentaci a 

regulační plán. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

279 150,3 * + 3 292,0 282 442,3 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 025 Projektové dokumentace (investice) 12 330,3* + 3 292,0 15 622,3 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

 

1066/36/6/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Demolice domu Kojetínská 

1831, Přerov“  

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

„Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“ dle důvodové zprávy. 

 

 

1067/36/7/2018 Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. - prodloužení 

smlouvy  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí této dotace číslo SML/364/2012 ze dne 21. 05. 2012, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako předávajícím a společností Soukromá základní škola Acorn's & John's 

school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako 

příjemcem.  

Dodatek č. 1 upravuje: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 100.000,- Kč na období od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019, 
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 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2018 do 15. 10. 2018 ve výši 33.333,- 

Kč a na období leden až srpen 2019 do 15. 02. 2019 ve výši 66.667,- Kč, 

 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/363/2012 

ze dne 21. 05. 2012 a poskytnutí předmětné dotace a jejich případných vratek do 31. 08. 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření dodatku smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a 

podpisu, 

 

3. schvaluje poskytování školního stravování žákům zapsaným do Soukromé základní školy 

Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 

2883/2, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných 

podmínek jako žákům základních škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové 

zprávy na dobu určitou od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019. Tyto podmínky se vztahují pouze na 

žáky zapsané do jmenované školy v jejím sídle či na pracovištích situovaných v Přerově. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

 

1068/36/8/2018 Návrh na udělení čestného občanství 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání uděluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona               

č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn  a doplňků, čestné občanství panu 

Paulu Rausnitzovi u příležitosti jeho 90. narozenin - za záchranu a šíření dobrého jména Meopty 

Přerov v celém světě a za jeho vřelý vztah k městu Přerovu. 

 

 

1069/36/8/2018 Vyjádření zastupitelstva k záměru České pošty  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení nesouhlasit s realizací záměru České pošty, s.p. zřídit poštu             

v Galerii Přerov a současně uzavřít pošty Přerov 1 na ulici Husově a Přerov 5 na ulici Trávník, 

 

2. nepřijalo návrh usnesení pověřit primátora Vladimíra Puchalského jednat s manažerkou 

České pošty, s.p. ve smyslu zachování obou současných pošt Přerov 1 a 5 na ulici Husova a 

Trávník a ve smyslu možnosti rozšíření služeb České pošty i v Galerii Přerov. 
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1070/36/9/2018 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 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

V Přerově dne 19. února 2018 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                  Ing. Jiří Kohout 

primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


