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USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. března 2017 

 

731/26/1/2017 Zahájení, schválení programu 26. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. března 2017, 

 

2. schvaluje Ing. Jiřího Kohouta a Marka Dostála za ověřovatele zápisu 26. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

732/26/2/2017 Návrh na personální změnu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 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 školství          

a sport paní Ilonu Vintrovou, a to s účinností k 20.3.2017. 

 

 

733/26/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 25. 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 25. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

 

734/26/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova - id. 1/4 pozemku p.č. 386/5 v k.ú. Lověšice 

u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

věci do majetku statutárního města Přerova – id. ¼ pozemku p.č. 386/5 orná půda o celkové 

výměře 2559 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova, 
 

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

statutárního města Přerova – id. ¼ pozemku p.č. 386/5 orná půda o celkové výměře 2559 m2    

v k.ú. Lověšice u Přerova, 
 

3. rozhoduje, že  statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k id. ¼ pozemku p.č. 

386/5 orná  půda o celkové výměře 2559 m 2 v k.ú. Lověšice u Přerova 
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4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 

zánik předkupního práva dle bodu 3. návrhu na usnesení a k podpisu návrhu na vklad práva    

do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

735/26/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6772/4 a  p.č. 

6829/7oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo 

hospodaření Střední zemědělská škola Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemků p.č. 6829/7 ost. plocha o výměře   150 m2  a  p.č. 6772/4 ost. plocha o výměře 10 m2,  

oba v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova 
 

2. neschvaluje záměr  statutárního města Přerova  - bezúplatný převod pozemků  p.č. 6829/7 ost. 

plocha o výměře 150 m2  a  p.č.6772/4 ost. plocha o výměře 10 m2,  oba v k.ú. Přerov          

do majetku statutárního města Přerova 
 

 

736/26/3/2017 Záměr statutárního města Přerova -  převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 5023 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5023/2 (ostatní plocha, 

jiná plocha) o výměře cca 93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 71 m2 

oba v k.ú. Přerov. 

 

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

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5023/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 

93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

3. rozhodlo, že statutární město Přerov využije předkupní právo k pozemkům p.č. 5023/2 

(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha)      

o výměře cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov 

 

 

737/26/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 

–  9  nebytových jednotek - výměníkových stanic v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 91/102 jiný nebytový prostor v objektu bytový 

dům č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 596/4 

zast. pl.  a nádvoří o výměře 597 m2 v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 25) o výměře 19,9 m2 

včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 90, č.p. 

91, č.p. 92, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov a  na 

pozemku p.č. 596/4 zast. pl. a nádvoří  v k.ú. Přerov ve výši 199/16948 za kupní cenu v místě 

a čase obvyklou ve výši 54.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 1, 
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2. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 484/101 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 484, č.p. 486, č.p. 487, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemcích 

p.č. 528/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 380 m2, p.č. 529/7 zast. pl. a nádvoří o výměře 48 m2    

v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 22, 24, Bratrská 36) o výměře 32,9 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 484, č.p. 486, č.p. 

487, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemcích p.č. 528/2, p.č. 529/7 vše v k.ú. 

Přerov a  na pozemcích p.č. 528/2 zast. pl. a nádvoří a p.č. 529/7 zast. pl. a nádvoří  v k.ú. 

Přerov ve výši 329/15263 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši  82.000,- Kč, ve 

znění dle přílohy č. 2, 

 

3. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2556/102 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558, příslušném k části obce Přerov I-Město,                

na pozemku p.č. 5198/31 zast. pl.  a nádvoří o výměře 550 m2 v k.ú. Přerov (tř. gen. Janouška 

21, 23, 25) o výměře 11,5 m2  včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558, příslušném k části obce Přerov I-

Město,  na pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5198/31 zast. pl.  a nádvoří 

v k.ú. Přerov ve výši 115/18587 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 27.000,- Kč,   

ve znění dle přílohy č. 3, 

 

4. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2576/102 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 5198/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 644 m2 v k.ú. Přerov (Prokopa Holého 1, 3, 

5) o  výměře 10,53 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5198/5 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 

ve výši 1053/187182 za kupní cenu v místě a čase obyklou ve výši 27.000,- Kč, ve znění dle 

přílohy č. 4, 

 

5. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2566/101 jiný nebytový prostor v objektu  

bytový dům č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 2411/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov (Klivarova 8, 10, 

Žižkova 1, 3) o výměře 15,7 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu              

na společných částech domu č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2411/2 zast. pl.          

a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 157/17142 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

40.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 5, 

 

6. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 871/102 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 871,  příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 617/2 zast.pl. 

a nádvoří o výměře 652 m2 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 17) o výměře 21 m2  včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 871, příslušném         

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 617/2 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 617/2 

zast. pl. a nádvoří  v k.ú. Přerov ve výši 15/814 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

55.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 6, 

 

7. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2627/101 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 2626, č.p. 2627,  příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2487/9 zast. pl. a nádvoří o výměře 527 m2 v k.ú. Přerov (Vaňkova 8, 10) o výměře 17,78 m2 

včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu  č.p. 2626, 

č.p. 2627, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov a  na 

pozemku p.č. 2487/9 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 1778/132274 za kupní cenu          

v místě a čase obvyklou ve výši 42.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 7, 

 

8. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2507/101 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I-Město,               
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na pozemku p.č. 5745/8 zast. pl. a nádvoří o výměře 556 m2 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 

16, 17) o výměře 82,9 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. Přerov a  na pozemku p.č. 5745/8 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 

ve výši 829/13540 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 167.000,- Kč, ve znění dle 

přílohy č. 8, 

 

9. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 424/101 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 424,  příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 376 m2 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) o výměře 40,1 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 424, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov a  na pozemku p.č. 603 zast.pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 401/9482 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

104.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 9, 

 

z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov I-

Město, Blahoslavova 1499/7, IČ 25391453. 

 

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

1. až 9. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

738/26/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 401, pozemku p.č. 402 a částí pozemků p.č. 406, 

p.č. 407 a p.č. 171 vše v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 401 trvalý travní porost o výměře cca 45 m2, 

pozemku p.č. 402 ostatní plocha o výměře cca 2040 m2, části pozemku p.č. 406 ostatní plocha 

o výměře cca 185 m2, části pozemku p.č. 407 ostatní plocha o výměře cca 5 m2 a části 

pozemku p.č. 171 ostatní plocha o výměře cca 140 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku 

statutárního města Přerova do majetku Sportovního klubu Žeravice, spolek, se sídlem Přerov-

Žeravice, U stadionu 214/7, IČ: 451 80 521 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem 

ve výši 200,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

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

budoucím prodávajícím a Sportovním klubem Žeravice, spolek, jako budoucím kupujícím      

ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 dnů poté, co budoucí 

kupující předloží budoucímu prodávajícímu  geometrický plán na oddělení převáděných částí 

pozemků. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.4.2017 

 

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. 
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739/26/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov  pozemku p.č. 51/1 a p.č. 52/1 v k.ú.  Dluhonice. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku 

p.č. 51/1 zahrada o výměře 384 m2 a pozemku p.č. 52/1 zahrada o výměře 220 m2  vše v k.ú. 

Dluhonice z vlastnictví P.G., za dohodnutou kupní cenu 211 400,- Kč t.j. 350,- Kč/m2,  ve 

znění přílohy,  za podmínky zajištění finančního krytí. 

 

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. 

 

 

740/26/3/2017 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 4961/3 v k.ú.  Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č.  4961/3 (ostatní plocha, 

ostatní komunikace) o výměře cca 37 m2 v k.ú. Přerov, z majetku Olomouckého kraje se 

sídlem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 do majetku statutárního města 

Přerova. Na bezúplatný převod bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi 

Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 jako 

budoucím dárcem a statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným dle přílohy č. 2. 

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

kterým bude stavba zkolaudována. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy a převodem hradí 

Statutární město Přerov jako obdarovaný. 

 

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

1. návrhu na usnesení. 

 

 

741/26/4/2017 Rozpočtové opatření č. 4 a 5 

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

důvodové zprávy. 

 

 

742/26/5/2017 Změna č. 4B Územního plánu města Přerova - vydání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění: 

 

1. bere na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 4B 

Územního plánu města Přerova podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. vydává za použití § 43 odst. 4, § 53 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování         

a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění, změnu č. 4B Územního plánu města Přerova, formou opatření 

obecné povahy, které je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení. 
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743/26/6/2017 Investiční akce nad 500 tis. Kč roku 2017  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí přehled přecházejících investičních akcí z roku 2016 do roku 2017 dle 

přiložené tabulky a dle důvodové zprávy, 

 

2. bere na vědomí realizaci investičních akcí v roce 2017 dle přiložené tabulky a důvodové 

zprávy, které byly schválené rozpočtovým opatřením, usnesení z 23. jednání zastupitelstva 

města Přerova ze dne 12.12.2016, usnesení č. 669/23/4/2016, č. 671/23/5/2016  a ze 24. 

jednání zastupitelstva města  Přerova ze dne  23.1.2017, usn. č. 696/24/5/2017 

 

3. bere na vědomí seznam připravovaných investičních akcí pro možnou realizaci v roce 2017 

dle přiložené tabulky a dle důvodové zprávy, 

 

 

744/26/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Oprava a doplnění 

systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním 

koupališti v Penčicích“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky        

s názvem „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním 

koupališti v Penčicích“ dle důvodové zprávy. 

 

 

745/26/7/2017 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace do výše 3.260.000 Kč 

subjektu Sportovní klub Žeravice, spolek, IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII-

Žeravice, 750 02 Přerov, na zastřešení stávajícího hřiště na pozemcích p.č. 402 a p.č. 406 (ostatní 

plocha) v k.ú. Žeravice v roce 2017 – 2018, 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 

podpory sportu pro rok 2017. Celkové předpokládané náklady na projekt činí 10.868.000 Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2018 

 

746/26/7/2017 Žádost o poskytnutí dotace – SH ČMS - Okresní sdružení hasičů 

Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem SH ČMS - Okresní sdružení hasičů 

Přerov, IČ: 64601641, se sídlem Mánesova 1347, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník 

nad Bečvou, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s organizací krajského kola 

soutěže družstev profesionálních a dobrovolných hasičů Olomouckého a Moravskoslezského 

kraje v požárním sportu 2017 – kategorie ženy a muži, které se uskuteční ve dnech 17. - 18. 6. 

2017 v Přerově. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017, 
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 

 

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 

6409 210 Ostatní činnosti j.n.  

(individuální dotace) 

64,0* - 15,0 49,0 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(individuální dotace) 

0,0 + 15,0 15,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

747/26/7/2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech spádových 

mateřských škol  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o školských 

obvodech spádových mateřských škol na území statutárního města Přerova. Text Obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2017 je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.4.2017 

 

 

748/26/8/2017 Žádost o dotaci - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Domov pro seniory 

Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Nádražní 94, 751 01 Tovačov,  

na provoz sociálních služeb "Poskytovaní sociálních služeb uživatelům s trvalým pobytem ve 

městě Přerově v roce 2017". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena  

dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.5.2017 

 

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 

6409 210 Ostatní činnosti j.n.  82,0 - 18,0 64,0 
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(individuální dotace) 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

9,9 + 18,0 27,9 

 

 

 

749/26/9/2017 Změna v zastupovaní města v Asociaci měst pro cyklisty 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 odvolává z funkce zástupce města Přerova v orgánech Asociace měst pro cyklisty Ing. 

Tomáše Tužína, člena zastupitelstva města. 

 

2 volí člena rady města Ing. arch. Jana Horkého zástupcem města v orgánech Asociace měst pro 

cyklisty, a to s účinností od 21. března 2017. 

 

 

750/26/9/2017 Návrh na personální změny 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona       

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů do představenstva akciové 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Šířava 483/21, PSČ 

750 02  Přerov, IČ: 476 74 521, MUDr. Michala Chromce. 

 

 

751/26/9/2017 Návrh na název ulice v Přerově, části  Přerov VI-Újezdec 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání odkládá materiál na pojmenování ulice v Přerově, v části 

Přerov VI-Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova, p. č. 1028, 1027/7 názvem U Montáže         

na příští zasedání Zastupitelstva města Přerova po vyjasnění všech okolností. 

 

 

752/26/10/2017 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení předat podnět pana zastupitele 

PhDr. Jiřího Pospíšila přímo k prošetření Kontrolnímu výboru ze zákona. 

 

 

753/26/10/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova přednesený PhDr. Jiřím 

Pospíšilem 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení pověřit Kontrolní výbor 

kontrolou dodržování právních předpisů Magistrátem města Přerova v případech uvedených v žádosti 

o odvolání tajemníka Magistrátu města Přerova Mgr. P.M. ze dne 15.3.2017 doručené k rukám 

primátora statutárního města Přerova. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

754/26/10/2017 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 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

V Přerově dne 20. března 2017 

 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                  Ing. Jiří Kohout 

primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


