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USNESENÍ z 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 21. května 2018 

 

1110/39/1/2018 Zahájení, schválení programu 39. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 21. května 2018, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského a pana Radka Pospíšilíka za ověřovatele 

zápisu 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

1111/39/2/2018 Informace o činnosti Rady města Přerova od 38. zasedání 

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

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

(90. schůze Rady města Přerova konané dne 19.4.2018 a 91. schůze Rady města Přerova konané dne 

2.5.2018) 

 

1112/39/3/2018 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. 

Újezdec u Př.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerov - úplatném převodu části 

pozemku p.č. 8/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca 64 m2 v k.ú. Újezdec u Př. z 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 8/1 ost. 

pl., ost. komunikace o výměře cca 64 m2 v k.ú. Újezdec u Př. z vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

1113/39/3/2018 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v budově bytový dům č.p. 

283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku  p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6/Kratochvílova 

29) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 jiný nebytový prostor v budově 

bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 75/10 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6/Kratochvílova 

29) o celkové výměře 394,30 m2  včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 75/10 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 75/10 

zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví paní M.Š. za kupní cenu ve výši 3.710.000,-Kč a uzavření kupní 

smlouvy ve znění dle přílohy. 
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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. 

 

1114/39/3/2018 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,  p.č. 2294/6 a p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o zřízení věcného břemene - služebnosti uvedené v bodu 3 návrhu 

na usnesení. 

 

2. schvaluje 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,  část pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., 

manipulační plocha označená v geometrickém plánu č. 6691-24/2018 ze dne 26.3.2018 jako 

pozemek p.č. 2294/6 ost.pl, manipulační plocha o výměře 1.132 m2 a pozemku p.č. 2294/7 

ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) mezi 

statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a společností DA Trávník s.r.o., se sídlem 

Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 0647406, jako  kupujícím  za kupní cenu ve výši 

15.860.357,-Kč, v případě, že bude převod podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena 

navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov, jako 

budoucím prodávajícím a společností DA Trávník s.r.o., se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 

0647406, jako  budoucím kupujícím, ve znění dle přílohy.  

 

Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 

kupujícího budoucímu prodávajícímu nejpozději do 30 dnů  ode dne doručení této písemné výzvy, 

která bude zaslána do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení vydaného příslušným 

stavebním úřadem k provedení stavebních úprav budovy, nejpozději do tří let ode dne účinnosti 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

3. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch oprávněného ze služebnosti k 

tíži pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba pro administrativu č.p. 1117 

(Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-Město, spočívající v právu oprávněného ze 

služebnosti zřídit a provozovat ve stavbě pro administrativu č.p. 1117 metropolitní síť včetně 

přípojného bodu metropolitní sítě a v povinnosti ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému 

ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup do stavby pro administrativu č.p. 1117 

za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě a 

případné rekonstrukce a odstranění metropolitní sítě. 

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím oprávněným 

ze služebnosti a společností DA Trávník s.r.o., se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 0647406, 

jako budoucím povinným ze služebnosti,  ve znění dle přílohy. 

 

Služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu určitou do 16.10.2021. 

 

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

a 3 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 
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1115/39/3/2018 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova -  

části  pozemku p.č. 5734/20 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 5734/20 ost. plocha v k.ú.  Přerov, geometrickým plánem č. 6652-182/2017 

označené jako pozemek p.č. 5734/31 o výměře 96 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků 

jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 2456, 2457, 

2458, 2459 stojícího na pozemku p.č. 1520/2 v k.ú. Přerov, příslušného k části obce Přerov I – 

Město, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 07/18 ve výši  

129.600,-  Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, a to následovně: 

 

Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 

  

2456/1             byt                       490/12324 

2456/2             byt                       490/12324 

2456/3             byt                       490/12324 

2456/4             byt                       490/12324 

2456/5             byt                       490/12324 

2456/6             byt                       490/12324 

2456/101         nebyt. prostor      573/12324 

2457/1             byt                       490/12324 

2457/2             byt                       490/12324 

2457/3             byt                       490/12324 

2457/4             byt                       490/12324 

2457/5             byt                       490/12324 

2457/6             byt                       490/12324 

2458/1             byt                       490/12324 

2458/2             byt                       487/12324 

2458/3             byt                       490/12324 

2458/4             byt                       487/12324 

2458/5             byt                       490/12324 

2458/6             byt                       487/12324 

2459/1             byt                       490/12324 

2459/2             byt                       490/12324 

2459/3             byt                       490/12324 

2459/4             byt                       490/12324 

2459/5             byt                       490/12324 

2459/6             byt                       490/12324 

 

 

Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena kupní smlouva, dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

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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1116/39/3/2018 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. schvaluje 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) z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 

J.M. za kupní cenu ve výši 5.000.000,-Kč a uzavření kupní smlouvy 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 a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

1117/39/3/2018 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: 

 

1. mění usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 969/33/3/2017 ze dne 20.11.2017 tak, že nově 

zní:  

 

schvaluje 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 

maximálně 5.371.650,- Kč, t.j. 1350,- Kč/m2, za podmínky zajištění finančních prostředků a uzavření 

kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu, jakož i právnímu jednání podpisu návrhu na vklad 

do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

1118/39/3/2018 Směna nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - části  

pozemku p.č. 2883/28 v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 510/17 a id. podíl 

¾ pozemku p.č. 510/9 oba v k.ú. Předmostí ve vlastnictví EMOS 

property s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje směnu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  - části pozemku p.č. 

2883/28 ost. plocha, geometrickým plánem č.6696-7/2018 označená jako pozemek p.č. 

2883/241 ost. plocha o výměře 451 m2,  jehož součástí je účelová komunikace v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví statutárního města Přerova  za pozemek p.č. 510/17 ost. plocha o výměře 55 m2, 

jehož součástí je účelová komunikace a id. podíl ¾  pozemku p.č. 510/9 ost. plocha o výměře 

902 m2, jehož součástí je účelová komunikace oba v k.ú. Předmostí ve vlastnictví EMOS 

property s.r.o., se sídlem Šířava 295/17, 750 02 Přerov s doplatkem ceny ve výši 260.570,- Kč 
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navýšených o příslušnou sazbu DPH ve prospěch statutárního města Přerova a uzavření 

směnné smlouvy ve znění dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 29.06.2018 

 

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. 

 

1119/39/3/2018 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č. 17 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 17 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. 

T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1  ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 

9.2.2010,  č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 

7 ze dne 1.7.2011,  č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012,  č. 10 ze dne 17.9.2013,  č. 11 ze dne 

15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016, č. 14 ze dne 30.8.2016, č. 15 ze dne 

22.8.2017 a  č. 16 ze dne 22.8.2017, kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku 

svěřeného k hospodaření vkládá: 

 

1.  technické zhodnocení – energetická opatření Městského domu v Přerově,  inv. č. 404-00000057 v 

pořizovací hodnotě 15.988.490,83 Kč, 

 

2. prezentace archeologických nálezů - technické zhodnocení 2017 (Památník Jednoty bratrské), inv. 

č. 039-00000361 v pořizovací hodnotě 163.851,28 Kč, 

 

 ve znění dle přílohy. 

 

1120/39/3/2018 Žádost notářky s nabytím nemovité věci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje nabytí nemovitého majetku  - 

spoluvlastnických  podílů  id. 1/6 pozemku p.č. 2704 orná půda, p.č. 2705 trvalý travní porost, p.č. 

2706 orná půda vše v k.ú. Vážany u Uherského Hradiště, id 1/6  pozemků ve zjednodušené evidenci 

původ pozemkový katastr  p.č. 234/1, p.č. 234/2, a p.č. 1582/75 vše v k.ú. Ořechov u Uherského 

Hradiště, jako majetku  nepatné hodnoty po zemřelém B.M., do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

1121/39/4/2018 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2017 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  

 

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2017, včetně příloh a 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 

celoročním hospodařením roku 2017, a to bez výhrad, 
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b) výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem č. 

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

 

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 

 

d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2017, 

 

2. bere na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti statutárního města Přerova a jím 

zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2017 dle přílohy č. 13. 

 

1122/39/5/2018 Rozpočtové opatření č. 8 a 9 

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

důvodové zprávy. 

 

1123/39/5/2018 Rozpočtové opatření č. 8 a 9 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného 

ukazatele, a to za podmínky schválení Rozpočtového opatření č. 8 a 9: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500394 - 

Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 

(ITI)) 

8 300,0 * - 2 400,0 5 900,0 

3113 610  Základní školy 

 

24 938,7 * + 2 400,0 27 338,7 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

61X  Školská zařízení 

 

45 782,2 * + 2 400,0 48 182,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

1124/39/5/2018 Dotace na natáčení filmu pro studenta režie na Filmové a televizní 

fakultě Akademie Múzických Umění v Praze 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem  a  Martinem Jeřábkem, 

Přerov, na podporu natáčení filmu. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. 

 (individuální dotace) 

184,8 - 20,0 164,8 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 205,0 + 20,0 225,0 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 

dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

1125/39/6/2018 Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ – PRŮPICH - zadání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) a § 

64 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání 

Regulačního plánu PŘEDNÁDRAŽÍ – PRŮPICH, které je spolu s vyhodnocením uplatněných 

vyjádření a připomínek přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle důvodové zprávy. 

 

1126/39/6/2018 Uspořádání silniční sítě v souvislosti s výstavbou I/55 průtahu centrem, 

1. etapa 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr navrženého uspořádání silniční sítě po 

realizaci akce Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa a souvisejícího nabytí majetku dle 

situačního výkresu v příloze za předpokladu, že aktuální stav komunikací bude kvalitativně ve třídě     

1 a 2. 

 

1127/39/7/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetická opatření          

v budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“  

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

„Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“ dle důvodové zprávy. 

 

1128/39/8/2018 Posílení provozního příspěvku mateřských škol zřizovaných 

statutárním městem Přerov v roce 2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje posílení provozního příspěvku mateřských škol, včetně odloučených pracovišť, 

zřizovaných statutárním městem Přerov, a to o 100.000 Kč pro každé pracoviště na úpravu a 

vybavení školní zahrady/školního hřiště v roce 2018. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

2. schvaluje 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 

506 974,0* + 2 000,0 508 974,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3111 610 Mateřské školy 11 543,7 + 2 000,0 13 543,7 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 42 737,1 + 2 000,0 44 737,1 

 

1129/39/8/2018 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 

2018/2019   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 

45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2018/2019 

dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga Základní školy Přerov, 

Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 

pro období 9/2018 až 8/2019, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 

finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

3. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů psychologa (1,0 pracovního úvazku) 

Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – 

Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2018 až 8/2019, a to z rozpočtu statutárního města 

Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný 

kalendářní rok, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

4. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga Základní školy Přerov, 

Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 

pro období 9/2018 až 8/2019, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 

finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

1130/39/8/2018 Žádost o poskytnutí dotace – Jiří Tkadlčík 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 78.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a panem Jiřím Tkadlčíkem, Přerov, 

na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací mezinárodního závodu WORLD´S 

ULTIMATE STRONGMAN CHAMPIONSHIP 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. 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 rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3429 610 Volný čas (dotační program) 464,6 - 78,0 386,6 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(individuální dotace) 

0,0 + 78,0 78,0 

 

1131/39/9/2018 Plán udržitelné mobility 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nesouhlasí s technickým řešením mimoúrovňového křížení pro pěší, které je navrženo            

v projektové dokumentaci „Žst. Přerov – 2. Stavba“ v lokalitě Dluhonice, ulice u rozvodny. 

 

2. ukládá Radě města Přerova zadat u nezávislého projektanta návrh řešení, který bude na 

základě požadavků Plánu udržitelné mobility řešit převedení cyklostezky přes těleso trati v 

řešené lokalitě. Výsledné řešení bude projednáno s investorem stavby (SŽDC s. o.) a v případě 

prokázání jeho reálnosti bude město požadovat zapracování tohoto řešení do projektové 

dokumentace stavby. 

 

1132/39/9/2018 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2018. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2018 (Program) poskytnutí dotace a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli na uvedené 

aktivity v uvedené výši: 

 

pro účel A Programu: 

 Základní škola J.A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14, se 

sídlem Hranická 14, 751 24 Přerov, Přerov II – Předmostí, IČ: 45180083, na projekt Dny s 

EVVákem v Předmostí, ve výši 40 000,00 Kč, 

 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova2, IČ: 70259925, 

na projekt Ekovýuka 9 – Klima a příroda, ve výši 6 000,00 Kč, 
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 Základní škola Přerov, U tenisu 4, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, U tenisu 4, IČ: 60782358, 

na projekt Školní meteostanice s fenologickým keřovým kalendářem ZŠ U tenisu, ve výši 

15 000,00 Kč, 

 

 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, se sídlem Přerov, Osmek 47, IČ: 63701171, na 

projekt Obnova arboreta na Střední škole zemědělské Přerov, Osmek 47, doplněné o tabule s 

odborným textem, ve výši 50 000,00 Kč, 

 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, 

IČ: 00097969, na projekt Zahradní slavnost, ve výši 20 000,00 Kč, 

 

 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, se sídlem 751 52 Přerov, Komenského 

29, IČ: 60609460, na projekt Přírodní naučná trasa, ve výši 18 000,00 Kč, 

 

 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Lešetínská 5, IČ: 

49558871, na projekt Živé stavby z vrbového proutí, ve výši 25 926,00 Kč; 

 

pro účel B Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, 

IČ: 00097969, na aktivitu Ekoporadna ORNIS, ve výši 50 000,00 Kč; 

 

pro účel C Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, 

IČ: 00097969, na aktivitu celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov, ve výši 

200 000,00 Kč; 
 

pro účel D Programu: 

Predmostenzis, z.s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, IČ: 66743885, 

na projekt Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky Popovický kopec, ve výši 

397 500,00 Kč; 

 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu; 

 

2. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Středisku 

volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem Žižkova 12, 750 02, Přerov, IČ: 47184469, 

na projekt Environmentální soutěže a vzdělávání EVVO v BIOS ve školním roce 2018/2019, ve 

výši 24 000,00 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který 

je součástí Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2018; 

 

3. neschvaluje poskytnutí dotace Střední zemědělské škole, Přerov, Osmek 47, se sídlem 

Přerov, Osmek 47, IČ: 63701171, na projekt Naučná stezka – ovocný sad, ve výši 50 000,00 

Kč; 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právním jednáním dle bodu 1 a 2 usnesení 

včetně podpisu veřejnoprávních smluv. 

 

1133/39/9/2018 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2018. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2018 (Program) 
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poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými 

žadateli v uvedené výši: 

 

 Ladislav Skřipec, Přerov, na obnovu fasády uličního průčelí, výměnu 2 ks a 1 ks okna dveří a 

uličního průčelí domu čp. 18, Horní náměstí, Přerov, pozemek p.č. 344, k.ú. Přerov, ve výši 

80 000,00 Kč, 
 

 Jiří Černoch, Přerov, Miroslav Černoch, Přerov, Vlasta Opravilová, Přerov, na opravu a nátěr 

stávající fasády domu čp. 3, Horní náměstí, Přerov, pozemek p.č. 258, k.ú. Přerov, ve výši 

70 000,00 Kč; 
 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu; 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právním jednáním dle bodu 1 usnesení včetně 

podpisu veřejnoprávních smluv. 

 

1134/39/9/2018 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. 

Jiří v Přerově. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na IV. 

etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem 

Přerov, Kratochvílova 6,  IČ: 451 80 199, ve výši 7 500,00 Kč; smlouva bude uzavřena pouze 

v případě, že na obnovu kaple sv. Jiří bude poskytnut finanční příspěvek z dotačního titulu 

Ministerstva kultury ČR – Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón ČR; 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání ve věci uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jejího podpisu; 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ UZ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3322 830  Zachování a obnova kulturních památek  65,0  - 7,5 57,5 

3322 830 889 Neinvestiční transfery církvím a 

náboženským společnostem 

0,0  + 7,5 7,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 20 664,7 + 7,5 20 672,2 

 

 

1135/39/9/2018 Upuštění od vymáhání náhrady škody  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání náhrady škody za pokutu 

uloženou statutárnímu městu Přerov ÚOHS za správní delikt ve výši 250 000 Kč za společností MT 

Legal. s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, IČ: 28305043 
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1136/39/10/2018 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova projednat na základě podnětu 

zastupitele Radka Pospíšilíka změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města a předložit návrh 

zastupitelstvu nejpozději do 30.6.2018. 

 

1137/39/10/2018 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 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 
V Přerově dne 21. 5. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Vladimír Puchalský           Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova              náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


