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 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 13. července 2015 

 

186/8/1/2015 Zahájení, schválení programu 8. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne            

13. července 2015, 

 

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého a MUDr. Marii Mathonovou za ověřovatele zápisu             

8. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

187/8/2/2015 Náměty, dotazy a připomínky 

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

a připomínkami, vznesenými na 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

188/8/3/2015 Zpráva z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva 

města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o provedené kontrole plnění 

usnesení Rady města Přerova č. 136/7/7/2015 Žádost o odvolání ředitelky školy a výsledek kontroly     

a šetření stížnosti Českou školní inspekcí. 

 

 

189/8/3/2015 Zpráva o plnění úkolu uloženého kontrolnímu výboru  

Zastupitelstvem města Přerova na jeho 7. jednání dne 8. 6. 2015 - 

dopracování zápisu  o kontrolách usnesení Rady města Přerova č. 

135/7/5/2015 a usnesení Rady města Přerova č. 123/6/6/2014  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání jednoznačně odmítá tento materiál z důvodu zjevné 

nezákonnosti tohoto usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí konečný výsledek kontroly usnesení RM č. 135/7/5/2015 

 

2. ukládá Radě města Přerova učinit právní kroky k usnesení Rady města Přerova                        

č. 135/7/5/2015 s ohledem na možnou odpovědnost členů Rady, kteří rozhodli o prodloužení 

lhůty pro dokončení realizace stavby s názvem "Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. 

Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova". 
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190/8/3/2015 Opravy místních komunikací 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje vyčlenit každoročně v rozpočtu statutárního města Přerova finanční prostředky       

na opravy místních komunikací (tj. komunikace, chodníky, cyklostezky) ve výši minimálně 

10 mil. Kč a tyto zařadit do rozpočtu akcí nad 500 tis. Kč pro odbor řízení projektů a investic. 

-  uvedená částka zahrnuje také výdaje na přípravu akcí, zpracování projektových 

dokumentací, realizaci zadávacích řízení a jiné související výdaje. 

 

2. ukládá Radě města Přerova dopracovat materiál, aby Výbor pro plán, rozvoj, investice             

a dopravu navrhl konkrétní komunikace a chodníky k opravě. Materiál předložit na říjnové 

zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

191/8/3/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 7. 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 7. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova. 

 

 

192/8/4/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerova, pozemků p.č. 983, 985, 986, 

987, 991, včetně jejich součástí, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

věcí z majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 983, zast. plocha  a nádvoří,            

o výměře 897 m2, p.č. 985, zast. plocha  a nádvoří , o výměře 487 m2, jehož součástí je budova 

č.p. 1229 - objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město p.č. 986, zast. Plocha            

a nádvoří, o výměře  590 m2, jehož součástí je budova  č.p. 1231 – objekt bydlení, příslušná      

k části obce Přerov I. -Město p.č. 987, zast. plocha a nádvoří, o výměře 1452 m2, jehož 

součástí je budova  č.p. 1259 -  objekt bydlení, příslušná  k části obce Přerov I. –Město, p.č. 

991, ost. plocha, o výměře 931 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

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

statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 983, zast. plocha a nádvoří, o výměře 897 m2, p.č. 

985, zast. plocha a nádvoří , o výměře 487 m2, jehož součástí je budova č.p. 1229 - objekt 

bydlení, příslušná  k části obce Přerov I. -Město p.č. 986, zast. plocha a nádvoří, o výměře  

590 m2, jehož součástí je budova  č.p. 1231 – objekt bydlení, příslušná  k části obce Přerov I. -

Město p.č. 987, zast. plocha a nádvoří,   o výměře 1452 m2,  jehož součástí je budova  č.p. 

1259 -  objekt bydlení, příslušná  k části obce Přerov I. –Město, p.č. 991, ost. plocha, o výměře 

931 m2, vše v k.ú. Přerov. 
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193/8/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 549/18, 

549/19, oba  v  k.ú. Lověšice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 549/18, orná půda,      

o výměře 1.059 m2, p.č. 549/19, orná půda, o výměře 1.218 m2, oba v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

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

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 549/18, orná půda, o výměře 1.059 m2, p.č. 549/19, 

orná půda, o výměře 1.218 m2, oba v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

3. rozhoduje, že statutární město Přerov  nevyužije  předkupního práva k  pozemkům p.č. 

549/18, orná půda, o výměře 1.059 m2, p.č. 549/19, orná půda, o výměře 1.218 m2, oba v k.ú. 

Lověšice u Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2015 

 

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. 

 

 

194/8/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1961/1, 

části pozemku p.č. 1961/2 a pozemku p.č. 1961/4 všechny v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře 2425 m2, části pozemku p.č. 1961/2, ostatní 

plocha, o výměře 3775 m2 a pozemku p.č. 1961/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře       

958 m2 všechny v k.ú. Přerov 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  části pozemku p.č. 1961/1, 

ostatní plocha, o výměře cca 2425 m2, části pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha, o výměře 

3775 m2 a pozemku p.č. 1961/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 958 m2 všechny v k.ú. 

Přerov. 

 

 

195/8/4/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 806/2, ost. plocha, o výměře 517 m2, v k.ú. Přerov. 
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2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod   pozemku p.č. 806/2,  ost. 

plocha, o  výměře   517 m2  v k.ú.  Přerov. 
 

 

196/8/4/2015 Záměr statuárního města Přerova úplatný a bezúplatný  převod 

nemovitých  věcí – pozemku p.č. 321 v k.ú. Lýsky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru  statutárního města Přerova neschválit úplatný  převod          

a bezúplatný převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

321, vodní plocha, koryto vodního toku  upravené, nebo přirozené v k.ú. Lýsky, z vlastnictví  

ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, 

Nové Město, IČ 69797111. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova  úplatný  převod a  bezúplatný převod 

nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 321, vodní plocha, 

koryto vodního toku  upravené, nebo přirozené v k.ú. Lýsky, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 

69797111. 

 

 

197/8/4/2015 Záměr převodu  nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 5176/7, a p.č. 5207/83 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru  statutárního města Přerova   neschválit úplatný převod        

a  bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

5176/7, ostatní plocha, jiná plocha  a pozemku p.č. 5207/83, ostatní plocha, ostatní 

komunikace vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova  úplatný převod  a  bezúplatný převod  

nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5176/7, ostatní 

plocha, jiná plocha  a pozemku p.č. 5207/83, ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 

390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111 

 

 

198/8/4/2015 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 67 v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m2 v k.ú. 

Žeravice z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů A.                       

a  B.R.  za kupní cenu 11.500,- Kč  a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy 1. 

Součástí kupní smlouvy bude ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 67           

o výměře 29 m2 v k.ú. Přerov ve výši   25,- Kč/m2/rok, a to za období od 9.9.2014 do data 

právních účinků vkladu práva, dle kupní smlouvy uzavřené dle tohoto bodu návrhu usnesení, 

do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 
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Termín: 30.9.2015 

 

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

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

na základě tohoto právního jednání. 

 

 

199/8/4/2015 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města  

Přerova -   pozemku  p.č. 2621/7  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 2621/7, zahrada,  o výměře 32 m2  v k.ú. Přerov          

z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví E.K. za cenu v čase a místě obvyklou         

8 000,- Kč,  tj. 250- Kč/m2, ve znění smlouvy, dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.12.2015 

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

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

nemovitostí na základě právního jednání. 

 

 

200/8/4/2015 Převod  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 2639/11, vše  v k.ú. Přerov a nájem nemovitých věcí - 

části pozemku p.č. 2639/14  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova  - pozemku  

p.č. 2639/11, zastavěná  plocha a nádvoří, o výměře 20 m2,  v k.ú. Přerov, do vlastnictví R.Š., 

za cenu v čase a místě obvyklou  15 000,- Kč (tj. 750,-Kč/m2), ve znění smlouvy dle přílohy 

č.1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.12.2015 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

201/8/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku města - pozemku p.č. 

686/3 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod  -  pozemku p.č.686/3, ostatní plocha, o výměře 10 m2, v k.ú. 

Újezdec u Přerova z vlastnictví J.K., do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu ve výši 4 300,- Kč, cena v místě a čase obvyklá. Kupní smlouva bude uzavřena  ve 

znění dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 
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Termín: 31.7.2015 

 

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

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

základě tohoto právního jednání. 

 

 

202/8/4/2015 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

budovy č.p. 830  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje úplatný převod  a schvaluje  bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku 

statutárního města Přerova – budovy občanské vybavenosti  č.p. 830,  postavené na pozemku 

p.č. 5307/92, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  ČR-Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 

69797111. 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

203/8/4/2015 Převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města  Přerova    

části pozemku  p.č. 5935/16  a  p.č.  5935/17 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod   části pozemku p.č. 5935/16, orná půda, o výměře cca 5 m2 v k.ú. 

Přerov a to tak, že nejprve  bude mezi smluvními stranami  P.P., (budoucí prodávající)            

a statutárním městem Přerov,  (budoucí kupující) uzavřena smlouva o smlouvě budoucí  kupní, 

ve znění, dle přílohy č.1., ve které bude ujednání, že kupní smlouva bude  uzavřena               

po vyhotovení geometrického plánu na zaměření  účelové komunikace („ Oprava účelové 

komunikace – výjezd z areálu RESTA DAKON s.r.o“.)  Kupní smlouva bude uzavřena  

nejpozději  do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí kupující  předloží budoucímu prodávajícímu 

geometrický plán potvrzený  příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 

stáčky na výše uvedeném pozemku. Cena pozemku je stanovena na ve znaleckém posudku       

č. 2/15 znalce Jiřího Pazdery a činí 200,- Kč/m2. Budoucí kupující uhradí náklady spojené s 

převodem ( tj. náklady na geometrický plán, znalecký posudek, a  správní poplatek  za vklad 

práva do katastru nemovitostí). 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.12.2015 

 

2. schvaluje úplatný převod  části pozemku p.č. 5935/17, orná půda, o výměře cca  7 m2  v  k.ú. 

Přerov, a to tak že nejprve bude mezi smluvními stranami  D.Z., (budoucí prodávající)             

a statutárním městem Přerov,  (budoucí kupující) uzavřena smlouva o smlouvě budoucí  

kupní,ve znění, dle přílohy č.2., ve které bude ujednání, že kupní smlouva bude  uzavřena po 

vyhotovení geometrického plánu na zaměření  účelové komunikace („ Oprava účelové 

komunikace – výjezd z areálu RESTA DAKON s.r.o“.)  Kupní smlouva bude uzavřena  

nejpozději  do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí kupující  předloží budoucímu prodávajícímu 

geometrický plán potvrzený  příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 

stáčky na výše uvedeném pozemku. Cena pozemku je stanovena na ve znaleckém posudku č. 
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2/15 znalce Jiřího Pazdery a činí 200,- Kč/m2. Budoucí kupující uhradí náklady spojené s 

převodem (tj. náklady na geometrický plán, znalecký posudek, a  správní poplatek  za vklad 

práva do katastru nemovitostí). 

 

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

1. a 2. návrhu usnesení včetně  jeho  podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

204/8/4/2015 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí 

pozemku p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 5074/3, p.č. 5082 za část pozemku 

p.č. 2627/1 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění usnesení  Zastupitelstva města Přerova                      

č. 162/7/3/2015  ze dne 8.6.2015  a to tak, že nově zní, 

   

"Zastupitelstvo města Přerova  schvaluje směnu  části  pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha díl "g",      

o výměře 119  m2,  části pozemku p.č. 2626, ostatní plocha, díl "m", o výměře 8 m2, části pozemku 

p.č. 5082, ostatní plocha díl "w", o výměře 15 m2 , části pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha,  díl " h," 

o výměře 26 m2,  části pozemku  p.č. 5074/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,  díl "u", o výměře  

24 m2 vše  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerov, za část pozemku p.č. 2627/1, ostatní 

plocha , dle geometrického plánu  č. 5761-93/2013, označenou jako díl  "s", o výměře 20 m2, dále díl 

"p", o výměře 37 m2, a díl "o" o výměře 3 m2  vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Římskokatolické 

farnosti Přerov, IČ. 45180199, se sídlem Kratochvílova 116/6, Přerov I-Město, bez doplatku rozdílu 

cen. Statutární město Přerov uhradí náklady spojené s převodem (tj. návrh na vklad vlastnického 

práva, znalecký  posudek, geometrický plán). Dle návrhu přílohy." 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.12.2015 

 

 

205/8/4/2015 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova – soubor velkoformátových fotografií do vlastnictví 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí – souboru velkoformátových fotografií Martina 

Frouze, inv. č. 520-00000009 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

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

Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ve znění dle přílohy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.7.2015 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 
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206/8/4/2015 Smlouva o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 

výstavbu nájemních bytů ze dne 5.9.1997, uzavřená mezi tehdejším 

Okresním úřadem v Přerově, se sídlem Smetanova 7, Přerov a městem 

Přerov, IČ: 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního 

rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci ze dne 5.9.1997, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 

návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

207/8/4/2015 Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky  z důvodu 

nedobytnosti a vyřazení (odpis) pohledávky Statutárního města Přerova  za   panem J.S., která 

odpovídá dlužnému nájemnému z titulu užívání  části pozemku p.č. 27 ostatní plocha o výměře 24 m2 

a  pozemku p.č. 28 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 15 m2, oba v k. ú. Přerov, na základě 

nájemní smlouvy ze dne 12. 7. 2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 2. 2009 ve výši 15.600,- Kč 

(dlužné nájemné) a ve výši 6.074,81 Kč (úroky z prodlení). 

 

 

208/8/5/2015 Rozpočtové opatření č. 10 a 11 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle 

důvodové zprávy, mimo rozpočtové opatření na opravu chodníku ul. U Letiště v Přerově-Henčlově     

ve výši 1.900.000 Kč a akci dát do seznamu investičních akcí, které budeme realizovat později. 

 

 

209/8/5/2015 Vnitřní předpis č. .../2015 Zásady upravující rozpočtový proces a 

následné vyhodnocování rozpočtu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2015 Zásady upravující 

rozpočtový proces a následné vyhodnocování rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.7.2015 

 

 

210/8/5/2015 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 

statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a Přerovskou rozvojovou, s. r. o., se sídlem 

Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, IČ 27831337, jako příjemcem, ve výši 2 000 000 Kč za 

účelem financování projektu Parkovací dům pro kola, Přerov. Návratnou finanční výpomoc je 
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povinen příjemce vrátit do rozpočtu poskytovatele nejpozději do 31.12.2022, a to v 

pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 250 000 Kč, přičemž první splátka bude uhrazena 

ke dni 20.03.2021. Návratná finanční výpomoc je poskytována jako bezúročná, 

 

2.  schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 4216 210 Ostatní investiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 

40 168,4 + 2 000,0 42 168,4 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti jinde nezařazené (Přerovská 

rozvojová, s. r. o.)  

0,0 + 2 000,0 2 000,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 24 171,3 * + 2 000,0 26 171,3 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle 

bodu 1. návrhu na usnesení včetně jejího podpisu. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2015 

 

 

211/8/5/2015 Obecně závazná vyhláška č...../2015, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2015, 

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.7.2015 

 

 

212/8/6/2015 4. změna Územního plánu města Přerova - zadání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5              

z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zadání 4. změny Územního plánu města 

Přerova, které je přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle důvodové zprávy. 
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213/8/6/2015 Plánovací smlouva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi 

statutárním městem Přerovem a žadateli panem P.M., paní L.R., manželi Mgr. J.K.                  

a Mgr. B.K., manželi M.CH. a D.CH. na vybudování nové veřejné infrastruktury - 

komunikace a zpevněných ploch, vodovodu, tlakové kanalizace, veřejného osvětlení na 

pozemcích p. č. 1027/7 a p. č. 1028 v k. ú. Újezdec u Přerova. 

 

2.  pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 

návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu. 

 

 

214/8/7/2015 Centralizace nákupů – schválení smlouvy o společném postupu při 

zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie na období 2016 

a 2017 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 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 dodávky elektrické 

energie na období 2016 a 2017, a za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle doplněné 

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

 

 

215/8/8/2015 Žádost o dotaci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo ve věci poskytnutí dotace subjektu Karate 

Přerov, o.s., IČ: 64989089, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Neumannova 2620/5, na částečnou 

úhradu nákladů klubu spojených s účastí na Mistrovství světa v Japonsku, konaného ve dnech 25. – 

27. 9. 2015. 

 

 

216/8/9/2015 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace 

Přerov - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace na činnost v roce 2015  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  

a) poskytnutí dotace ve výši 43 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Svaz tělesně postižených 

v České republice z. s. místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Kratochvílova 35, 

750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na činnost místní organizace v Přerově v roce 2015. 
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 b) následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 2222  Ost. příjmy z finančního vypořádání 

předchozích let od jiných veř. 

rozpočtů 

32,5 + 43,0 75,5 

 

 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 

11,3 + 43,0 54,3 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 26 171,3 * + 43,0 26 214,3 

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2015 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle 

bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu. 

 

 

217/8/9/2015 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace - žádost o dotaci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4 500,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70631808, 

Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00, jako příjemcem dotace, na provoz 

pobytové sociální služby poskytované uživatelce s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 

2015. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2015 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle 

bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu. 
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218/8/10/2015 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2015 na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova s níže uvedenými žadateli v uvedené výši: 

 

 A.K.   a   Z.K., na výměnu střešní krytiny a klempířských prvků objektu Macharova 2384/39, 

Přerov, pozemek p.č. 1792, k.ú. Přerov, ve výši 50 000,- Kč, 

 A.V., zastoupená na základě plné moci Ing. Z.T., na výměnu střešní krytiny a klempířských 

prvků objektu Horní náměstí 12/12, Přerov, pozemek p.č. 356, k.ú. Přerov, ve výši 50 000,- 

Kč. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu smlouvy dle bodu 1 návrhu na 

usnesení. 

 

 

219/8/10/2015 Žádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení 

rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje částečné prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků příjemci dotace J.S., 

ve výši 1 794 394,- Kč, 

 

2. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit související penále příjemci dotace J.S., v plné výši. 

 

 

220/8/10/2015 Změna Zakladatelské listiny společnosti založené městem, obchodní 

společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu Zakladatelské listiny obchodní 

společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., IČ 27831337, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 

Blahoslavova 79/3, takto: 

 

text v odstavci Za čtvrté Zakladatelské listiny ve znění "Společnost má tři jednatele. Statutárním 

orgánem této společnosti s ručením omezeným je každý jednatel. Jednatelé společnosti zastupují 

společnost ve všech věcech samostatně. Jednatelé společnosti se podepisují tak, že k vytištěné nebo 

vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Jednatelé společnosti netvoří kolektivní 

orgán."  

 

se nahrazuje textem "Společnost má jednoho jednatele, který je statutárním orgánem společnosti          

a zastupuje společnost ve všech věcech. Jednatel společnosti se podepisuje tak, že k vytištěné nebo 

vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis." 

 

V ostatním se text Zakladatelské listiny nemění. 
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221/8/10/2015 Změna personálního obsazení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí s účinností od 1. 8. 2015 předsedou Výboru pro 

školství a sport náměstka primátora Pavla Košutka. 

 

 

222/8/10/2015 Změna personálního obsazení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává s účinností k 31. 7. 2015 z funkce člena Výboru pro plán, rozvoj, investice                

a dopravu Ing. Tomáše Tužína, 

 

2.  volí s účinností od 1. 8. 2015 členem Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu                

Ing. Ondřeje Sváka. 

 

 

V Přerově dne 13. července 2015 

 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                               Ing. arch. Jan Horký 

primátor Statutárního města Přerova                                                                  člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


