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 USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018 

 

1090/38/1/2018 Zahájení, schválení programu 38. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           

23. dubna 2018, 

 

2. schvaluje Bc. Tomáše Navrátila a PhDr. Jiřího Pospíšila za ověřovatele zápisu 38. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

1091/38/2/2018 Návrh na doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města 

Přerova takto: 

V článku 10 Hlasování se doplňuje odstavec 7. ve znění: Každý člen Zastupitelstva může vznést při 

hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové 

námitce rozhodne Zastupitelstvo bez rozpravy hlasováním. 

Ostatní ustanovení Jednacího řádu zůstávají beze změny. 

 

 

1092/38/2/2018 Informace o činnosti Rady města Přerova od 37. zasedání 

Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova 

(88. schůze Rady města Přerova konané dne 22.3.2018 a 89. schůze Rady města Přerova konané dne 

5.4. 2018). 

 

 

1093/38/3/2018 Záměr statutárního města Přerov - převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova a využití předkupního práva k pozemku 

p.č. 643 v k.ú. Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 643 zastavěná plocha a nádvoří      

o výměře 30 m2  v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví  Mgr. J.O. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 643 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 30 m2     

v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví  Mgr. J.O. 

 

3. rozhodlo nevyužít předkupní právo k pozemku p.č. 643 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

30 m2  v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví  Mgr. J.O. 

 

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

zánik předkupního práva. 

 

 

1094/38/3/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - budovy jiná stavba č.p. 2822, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

4293/44 a pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 243/9/4/2015 ze dne 7.9.2015, kterým schválilo záměr úplatného převodu 

pozemků p.č. 4294/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov 

I-Město (Velká Dlážka 48), která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. 

Přerov a vyhlášení výběrového řízení na prodej s vyhlašovací cenou 5.566.000,-Kč za 

podmínek uvedených v důvodové zprávě 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod budovy jiná stavba č.p. 2822, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 

4293/44 zast.pl. a nádvoří o výměře 703 m2 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48). 

 

 

1095/38/3/2018 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 a p.č. 200 oba v 

k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                                      

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 63 orná půda o výměře 1327 m2  a pozemku p.č. 200  zahrada o výměře 1489 m2 oba        

v k.ú. Žeravice. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 63 orná půda     

o výměře 1327 m2  a pozemku p.č. 200  zahrada o výměře 1489 m2 oba v k.ú. Žeravice. 

 

 

1096/38/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - zřízení práva stavby k pozemkům 

p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 

3345/16,  vše v k.ú. Přerov – prodloužení lhůty provedení stavby. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - prodloužení 

lhůty provést stavbu  nejpozději do 5 let, tj. do 22.10.2019, ode dne podpisu smlouvy                           

č. MMPr/SML/1065/2014 o zřízení práva stavby  k pozemkům p.č. 3343/1 trvalý travní porost, p.č. 

3344/3 ost. plocha, p.č. 3344/4 vodní plocha, p.č. 3345/2 ost. plocha, p.č. 3345/14 ost. plocha, p.č. 

3345/16 trvalý travní porost,  vše v k.ú. Přerov,  která byla uzavřena dne 22.10.2014 mezi Statuárním 

městem Přerov jako vlastníkem pozemků a TK Precheza Přerov o.s. se sídlem Kosmákova 3364/55, 

Přerov, IČ 22826611, jako stavebníkem. 
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1097/38/3/2018 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova- pozemku p.č. 172/9 v k.ú. Kozlovice u Přerova   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. mění část usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 441/11/3/2012 tak, že nově zní: 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod   části pozemku p.č. 172/3 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kozlovice u Přerova, dle geometrického plánu č. 678-

34/2017 ze dne 21.4. 2017 se jedná o pozemek p.č. 172/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

48 m2 v k.ú. Kozlovice u 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 tohoto 

právního jednání. 

 

 

1098/38/3/2018 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 3445/2, p.č.  

4933/11, p.č. 4957/1, p.č. 4957/23, p.č. 4957/28, p.č. 4957/39, p.č. 

5084/13, p.č. 5084/24, p.č. 7289/56 vše v k.ú. Přerov, prominutím 

povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova  jako osoby oprávněné z předkupního práva       

k pozemkům  p.č. 3445/2 ost. plocha o výměře 362 m2, p.č.4933/11, ost. plocha o výměře      

65 m2,  p.č. 4957/1 ost. plocha o výměře 2.358 m2, p.č. 4957/23 ost. plocha o výměře 846 m2, 

p.č. 4957/28 ost. plocha o výměře 193 m2, p.č. 4957/39 ost. plocha o výměře 65 m2, p.č. 

5084/13 ost. plocha o výměře 3601 m2, p.č. 5084/24 ost. plocha o výměře 20 m2, p.č. 7289/56 

ost. plocha o výměře 8 m2,  vše v k.ú. Přerov, prominutí povinnosti, které jsou obsahem 

předkupního práva dle ust. §106 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, Olomouckému  kraji, se sídlem Jeremenkova 1191/40 a, 

779 00 Olomouc – Hodolany, IČ 60609460, s příslušností hospodařit se svěřeným majetkem 

kraje Okresní správou silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 

779 00 Olomouc – Hodolany, IČ 70960399 jako osobě povinné  z předkupního práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

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

podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti na právní 

jednání dle bodu 1. 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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1099/38/4/2018 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2017 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova 

sestavenou ke dni 31.12.2017, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek včetně výsledku hospodaření ve výši 129.979.623,80 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie 

výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

 

1100/38/4/2018 Rozpočtové opatření č. 6 a 7 

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

důvodové zprávy. 

 

 

1101/38/5/2018 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu 

výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018                         

a spolufinancovat realizaci projektu „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV“ v roce 

2018 z tohoto programu. Výpis z usnesení zastupitelstva města je povinnou přílohou k žádosti              

o dotaci. 

 

 

1102/38/5/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Opravy lesních cest LHC 

Přerov 2" 

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

„Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ dle důvodové zprávy. 

 

 

1103/38/6/2018 Žádost o dotaci – P-centrum, spolek  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem P-centrum, spolek, IČ 60803291, se 

sídlem Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc, na „Poskytování registrované sociální služby – 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Rodinné centrum U Mloka v roce 2018". 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.05.2018 
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2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n.  

(individuální dotace) 

234,8* - 50,0 184,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

6,0* + 50,0 56,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy             

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

1104/38/6/2018 Žádost o dotaci – Sociální služby města Kroměříže, příspěvková 

organizace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sociální služby města Kroměříže, 

příspěvková organizace, IČ 71193430, se sídlem Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž, 

na „Poskytování pobytových sociálních služeb (domova pro osoby se zdravotním postižením, 

domova pro seniory) uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2018". 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n. 

(individuální dotace) 

240,8 - 6,0 234,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

0,0 + 6,0 6,0 

 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

1105/38/7/2018 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2018, kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
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1106/38/7/2018 Vnitřní předpis MP č. 1/2018 vydaný Zastupitelstvem města Přerova 

„Zásady pro poskytování náborového příspěvku zaměstnancům 

statutárního města Přerova zařazeným do Městské policie Přerov“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis MP č. 1/2018 vydaný 

Zastupitelstvem města Přerova „Zásady pro poskytování náborového příspěvku zaměstnancům 

statutárního města Přerova zařazeným do Městské policie Přerov“ 

 

 

1107/38/7/2018 Dotace v rámci prevence kriminality – protidrogový vlak 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení schválit poskytnutí dotace ve výši 93 000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 

NOVÉ ČESKO, nadační fond, se sídlem Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7, IČ: 24697486 na 

aktivity spojené s protidrogovou problematikou s přistavením protidrogového vlaku dne 26. 3. 

2018 na území města Přerova a zpracované statistiky v oblasti užívání drog nezletilými dětmi. 

Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2018. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.05.2018 

 

2. nepřijalo návrh usnesení schválit následující úpravu rozpočtu: 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j.n. 

 (individuální dotace) 

184,8 * - 93,0 91,8 

4349 640  Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva  

0,0 + 93,0 93,0 

 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. nepřijalo návrh usnesení pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

1108/38/8/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 

7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 vše v  k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje materiál  "Úplatný převod nemovitých věcí      

do majetku statutárního města Přerova -  spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 

7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 vše v k.ú. Přerov" neprojednávat a vrátit jej k projednání v Radě 

města Přerova. 
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1109/38/8/2018 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 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

V Přerově dne 23. dubna 2018 

 

 

 

 

 

         Mgr. Vladimír Puchalský                                                           Bc. Tomáš Navrátil 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


