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USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016 

 

388/13/1/2016 Zahájení, schválení programu 13. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne            

18. ledna 2016, 

 

2. schvaluje p. Radka Pospíšilíka a p. Milana Passingera za ověřovatele zápisu 13. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

389/13/3/2016 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 

města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zápis z kontroly zákonnosti Vnitřní směrnice č. 1/98 Zásady realizace prodeje 

bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vnitřního 

předpisu č. 25/2007 Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména se zaměřením na povinnost nakládat s majetkem 

statutárního města Přerova účelně a hospodárně 

 

2. bere na vědomí zápis z kontroly dodržování právních předpisů magistrátem na úseku 

samostatné působnosti - usnesení RM č. 703/24/5/2015 Obnova zámeckého parku                   

v Pavlovicích a usnesení RM č. 877/28/7/2015 Obnova zámeckého parku v Pavlovicích 

 

3. bere na vědomí zápis z kontroly plnění usnesení ZM č. 298/10/5/2015 - Žádost o dotaci 

Římskokatolické farnosti Přerova 

 

 

390/13/3/2016 Volba členů Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        

ve znění pozdějších předpisů do funkce člena Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Ing. Jaroslava Kazdu, a to s účinností od 20. 1. 2016. 

 

2. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        

ve znění pozdějších předpisů do funkce člena Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Ing. Karla Šimečka, MBA, a to s účinností od 20. 1. 2016. 

 

 

391/13/3/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 12. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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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 12. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

392/13/4/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   

z majetku statutárního města Přerova, pozemků p.č. 5852/1, p.č. 

5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. st. 304, p.č. 450/1, 

oba v k.ú. Lověšice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1, 

p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. st. 304, p.č. 450/1, oba v k.ú. Lověšice                

u Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov 

a pozemků p.č. st. 304, p.č. 450/1, oba v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

 

393/13/4/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 1022 ZE-EN,  

v  k.ú. Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1022 ZE-EN, 

geometrickým plánem č. 279-51/2011 označené jako pozemek p.č. 1013/14  o výměře 1832 

m2,  v k.ú. Dluhonice, vyznačené na situaci v příloze č.1. 

 

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1022 ZE-EN, geometrickým plánem č. 279-

51/2011 označené jako pozemek p.č. 1013/14  o výměře 1832 m2,  v k.ú. Dluhonice, 

vyznačené na situaci v příloze č.1. 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k části pozemku p.č. 1022 

ZE-EN, geometrickým plánem č. 279-51/2011 označené jako pozemek p.č. 1013/14  o výměře 

1832 m2, v k.ú. Dluhonice. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 29.2.2016 

 

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 vklad práva do 

katastru nemovitostí na základě právního k jednání. 
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394/13/4/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 169/11,            

v  k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 169/11, ost. plocha, o 

výměře 267 m2,  v k.ú.  Kozlovice u Přerova, vyznačené na situaci v příloze č.1. 

 

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 169/11, ost. plocha, o výměře 367m2, v k.ú. 

Kozlovice u Přerova, vyznačené na situaci v příloze č.1. 

 

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 169/11 

ost. plocha, o výměře 267 m2,  v k.ú. Kozlovice u  Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 29.2.2016 

 

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 vklad práva       

do katastru nemovitostí na základě právního k jednání. 

 

395/13/4/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

- části pozemku p.č. 67/1 a části pozemku p.č. 594 oba v k.ú. Předmostí   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 67/1, ostatní plocha, o výměře 2 m2 a části 

pozemku p.č. 594, ostatní plocha, o výměře  4 m2 oba v k.ú. Předmostí, dle geometrického 

plánu č. 1063-825/2011 označené jako díl „a“ a díl „b“ sloučené do nově vzniklého pozemku 

p.č. st. 962 o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku 

společnosti  ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035 za kupní cenu dle 

znaleckého posudku ve výši 8.280,- Kč, tj. 1380,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění 

dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.4.2016 

 

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. 

 

396/13/4/2016 Úplatný převod  nemovitých věcí  z majetku statutárního města 

Přerova -pozemku p.č. 641 v k.ú. Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 641, zastavěná plocha a  nádvoří, o výměře 42 m2,      

v  k.ú. Čekyně, z vlastnictví statuárního města Přerov do vlastnictví A.V.   za cenu v čase a 

místě obvyklou 21 000,- Kč a uzavření kupní smlouvy 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. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2016 

 

397/13/4/2016 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1024, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 183 m2, 

v k.ú. Újezdec u Přerova, do vlastnictví statutárního města Přerova ze spoluvlastnictví          

Ing. M.L. a Ing. J.L., za kupní cenu ve výši 73.200,-Kč, tj. 400,-Kč/m2 (dle znaleckého 

posudku) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2016 

 

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. 

 

398/13/5/2016 Rozpočtové opatření č. 22 

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

 

399/13/5/2016 Rozpočtové opatření č. 1 

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

 

400/13/6/2016 Územní plán města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb.,          

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání 6. změny 

Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle důvodové 

zprávy, 

 

2.1 rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) a § 46 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb.,       

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o pořízení změny 

Územního plánu města Přerova, kterou se mění část plochy bydlení rodinného na plochu 

smíšenou obytnou podle důvodové zprávy, 
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2.2 podmiňuje v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) pořízení změny územního plánu tím, že společnost Konvička 

služby s.r.o. uhradí veškeré náklady spojené se zhotovením dokumentace. 

 

401/13/7/2016 Centralizace nákupů – schválení smlouvy o společném postupu při 

zadání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových služeb 

na období 2016 a 2017 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání veřejné 

zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za účelem 

společného postupu při zadávání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových 

služeb na období 2016 a 2017, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle 

přílohy č. 1 („Smlouva o vzniku společnosti“) 

 

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

souvisejícího s uzavřením Smlouvy o vzniku společnosti, k jeho uzavření a jeho podpisu 

 

402/13/8/2016 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2016 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nevyřazení žádosti ev. č. DSZ-B-013/16 z „Dotačního programu na podporu oblasti 

sociální a zdravotní pro rok 2016“ z důvodu nedodržení termínu vyúčtování dotace v roce 

2014, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2016 

 

2. schvaluje vyřazení žádosti s ev. číslem GKU 051/2016 a GKU 052/2016 z „Dotačního 

programu na podporu oblasti kultury pro rok 2016“ z důvodu nesplnění podmínek dotačního 

programu – nejedná se o provoz kulturního zařízení, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2016 

 

3. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v níže 

uvedených oblastech v částkách uvedených ve sloupci „Návrh příslušného výboru ZM“: 

 

a) sport ve výši 10 788 000,- Kč,  

b) volný čas ve výši 268 300,- Kč, 

c) sociální a zdravotní ve výši 3 384 000,- Kč, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2016 

 

4. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v oblasti 

kultury v částkách uvedených ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ ve výši                        

2 030 000,- Kč, 
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Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 

oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2016 

 

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

bodu 3 a 4 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu, 

 

6. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti: 

 

a) kultury žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová výše 

dotace (viz příloha důvodové zprávy),  

b) sportu, volného času a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „ Návrh 

příslušného výboru ZM“, uvedena nulová výše dotace (viz přílohy důvodové zprávy). 

 

403/13/9/2016 Žádost o poskytnutí dotace – KMK Zubr Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem KMK Zubr Přerov, IČ: 22886303, se sídlem 

Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 157/23, na sportovní činnost klubu v roce 2016, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2016 

 

2. pověřuje náměstka Bc. Tomáše Navrátila podpisem 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 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

282,0 - 50,0 232,0 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost  

 (individuální dotace) 

3 100,0 * + 50,0 3 150,0 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

 

404/13/9/2016 Sportovní klub Přerov - žádost o poskytnutí mimořádné dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, 

se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 584/1 na přístavbu, nástavbu a stavební 

úpravy zázemí klubu - budovy bez č.p./č.e., na pozemku p. č. 5307/107 (zastavěná plocha a 

nádvoří), p. č. 5307/2 (ostatní plocha) a p.č.  5307/329 (ostatní plocha) v k.ú. Přerov v roce 

2016 v případě, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace“ z Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu programové 

financování, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci státní 



7 

 

podpory sportu pro rok 2016. Celkové investiční výdaje na projekt činí 9 499 759 Kč. Zbylé 

finanční prostředky na realizaci projektu nad rámec poskytnutých dotací zajistí Sportovní klub 

Přerov. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2016 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 

dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6399 210 Ostatní finanční operace (ručení) 5 400,0 - 3 100,0 2 300,0 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(individuální dotace) 

0,0 + 3 100,0 3 100,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 18 000,0 + 3 100,0 21 100,0 

 

 

405/13/10/2016 Projednání návrhů, námětů a připomínek zastupitelů ve věcech, které 

nebyly předmětem dalších bodů programu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      

a připomínkami, vznesenými na 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 
V Přerově dne 18. 1. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský                     Radek Pospíšilík 

primátor Statutárního města Přerova                          člen Rady města Přerova 

 

 

 


