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USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. listopadu 2018 

 

11/2/0/2018 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. Pavla Galety 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení zrušit dnešní zasedání 

Zastupitelstva města Přerova a odložit jej na jiný termín. 

 

 

12/2/1/2018 Zahájení, schválení programu 2. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. listopadu 2018, 

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala a Ing. Františka Jana Hrabinu za ověřovatele zápisu                

2. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

13/2/1/2018 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Kanceláři primátora zveřejňovat zápisy z jednání 

Rady města na webových stránkách města Přerova včetně jmenovitých hlasování jejich členů. 

 

 

14/2/2/2018 Informace o činnosti Rady města Přerova od ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva  

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

(1. schůze Rady města Přerova konané dne 8.11.2018). 

 

 

15/2/3/2018 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerov  pozemku p.č. 6577/199 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný  

převod nemovité věci  z vlastnictví statutárního města Přerova  pozemku p.č. 6577/199 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 210 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

16/2/3/2018 Záměr statutárního města Přerov  - převod nemovitých věci do 

majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 4358/1 a p.č. 4358/2  

v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov bezúplatný 

převod a neschvaluje záměr statutárního města Přerov  úplatný převod  nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerov   pozemku p.č. 4358/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a  p.č. 4358/2 

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

věcech majetkových, Rašínovo nábř. 90/42 Praha 2 – Nové Město 
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17/2/3/2018 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do vlastnictví statutárního města Přerova –  stavby pro rodinnou 

rekreaci č.e. 614, příslušnou k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný  

převod stavby pro rodinnou rekreaci  č.e. 614, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2614/6  v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví T.B. (1/2) a M.J. (1/2) do vlastnictví statutárního města 

Přerov. 

 

 

18/2/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5156/10 a p.č. 5156/11         

v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod  pozemků p.č.  5156/10 orná 

půda  o výměře 2.611 m2  a p.č. 5156/11 orná půda o výměře 5.073 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

 

19/2/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č. 1028  v k.ú. Újezdec 

u Přerova      

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný  

převod  části pozemku p.č.  1028 ost. plocha   o výměře  cca 26 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

 

20/2/3/2018 Bezúplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 5/1 a p.č. 5/6 oba ostatní plocha v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný a schvaluje bezúplatný převod 

nemovitých věcí - pozemků p.č. 5/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 614 m2 a p.č. 5/6 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 554 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 

69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví 

statutárního města Přerova,  a to včetně zavazujících a omezujících podmínek  a sankčních ujednání a 

zřízení věcného břemene spočívajícího v závazku nezcenit převáděný majetek a nezatížit je zástavním 

právem dle důvodové zprávy, a to po dobu 10-ti let ode dne nabytí do svého vlastnictví. 

 

 

21/2/3/2018 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 4967/1 a p.č. 4968 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný a schvaluje bezúplatný převod 

nemovitých věcí - části pozemků p.č. 49671 a p.č. 4968 oba  ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 

Přerov, dle geometrického plánu č. 6663-88/2017 ze dne 10.1. 2018 se jedná o pozemky p.č. 4967/21 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, p.č. 4967/22 ostatní plocha ostatní komunikace  o 

výměře 3 m2 , p.č. 4968/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 504 m2 a p.č. 4968/9 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 995 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 
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69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

 

22/2/3/2018 Převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 61 v k.ú. Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 61 zahrada o výměře 403 m2  v k.ú. Dluhonice ve 

vlastnictví V.O. za dohodnutou kupní cenu 141 050,- Kč,  ve znění přílohy č. I. 

 

 

23/2/4/2018 Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 19 a 21 

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

důvodové zprávy s výjimkou rozpočtového opatření na výkup pozemků z majetku společnosti FKK 

spol. s r.o. 

 

 

24/2/5/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Regenerace panelového 

sídliště Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6)“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Regenerace panelového sídliště 

Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6)“ dle důvodové zprávy. 

 

2. schvaluje aktualizaci projektu Regenerace panelového sídliště Předmostí z r. 2004, vč. 13. 

etapy (ul. Teličkova 1 – 6) v roce 2019. 

 

 

25/2/6/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK 

PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s účastí kuželkářského družstva žen na 

Evropském poháru, konaného v roce 2018 v Srbsku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2018, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 156 297,2 * - 20,0 156 277,2 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

8 255,0 * 

  
+ 20,0 8 275,0 

  

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 29 643,3 * + 20,0 29 663,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

26/2/6/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Veslařský klub Přerov, z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Veslařský klub 

Přerov, z.s., IČ: 64601749, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na 

částečnou úhradu nákladů spolku spojených s pořízením veslařské lodě - čtyřky bez 

kormidelníka pro mládežnické kategorie, v roce 2018. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2018, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  1343 230  Poplatek za užívání  

 veřejného prostranství 

1 000,0 + 200,0 1 200,0  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

8 275,0 * 

  
+ 200,0 8 475,0 

  

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 29 663,3 * + 200,0 29 863,3 

 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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27/2/6/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a panem Václavem Klakurkou, na 

částečnou úhradu nákladů spojených s jeho účastí na Mistrovství světa v terénním triatlonu 

Xterra, konaného v roce 2018 na Havaji. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 156 322,2 * - 25,0 156 297,2 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

8 230,0 + 25,0 8 255,0 

  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 29 618,3 + 25,0 29 643,3 

 

 

28/2/7/2018 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova pro rok 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního 

města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 

území města Přerova pro rok 2019" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků 

vyčleněných v rozpočtu r. 2019 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 150 000 Kč. 

 

 

29/2/7/2018 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

pro rok 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního 

města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a 
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osvěty (EVVO) pro rok 2019" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v 

rozpočtu r. 2019 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 850 000 Kč. 

 

 

30/2/7/2018 Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a 

členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům 

komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 

Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) poskytování měsíčních peněžitých plnění 

občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova za výkon funkcí předsedů a členů 

výborů ZM a za výkon funkcí předsedů a členů komisí RM ve výši pro předsedu výboru ZM a 

předsedu komise RM 2.490 Kč a pro člena výboru ZM a člena komise RM 600 Kč. V případě 

souběhu výkonu funkcí náleží předsedům a členům výborů ZM a předsedům a členům komisí 

RM, kteří nejsou členy ZM, peněžité plnění ve výši souhrnu peněžitých plnění pro jednotlivé 

funkce. 

 

2. stanovuje, že uvedené peněžité plnění bude poskytováno ode dne zvolení do funkce. 

 

 

31/2/7/2018 Zřízení výborů zastupitelstva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. zřizuje v souladu s ustanoveními § 117 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů třináctičlenný Výbor pro místní části, 

 

2. zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místní výbory v následujících částech města 

Přerova: Přerov II - Předmostí, Přerov III - Lověšice, Přerov IV - Kozlovice,  Přerov V - 

Dluhonice, Přerov VI -  Újezdec, Přerov VII - Čekyně, Přerov VIII - Henčlov, Přerov IX - 

Lýsky, Přerov X - Popovice, Přerov XI - Vinary, Přerov XII - Žeravice, Přerov XIII - Penčice, 

 

3. určuje počet členů místních výborů ve všech místních částech města Přerova na 5, 

 

4. ukládá Radě města Přerova ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Přerova 

personálně zabezpečit volbu předsedů a členů místních výborů. 

 

 

32/2/7/2018 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení potvrdit p. Marka Dostála        

ve funkci člena Rady města Přerova. 
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33/2/7/2018 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení si vyhradit právo rozhodovat o nájemních vztazích na pozemky ve 

vlastnictví města za účelem umisťování a provozování reklamních zařízení, 

 

2. nepřijalo návrh usnesení schválit výpověď z nájemního vztahu na části pozemků p.č. 4135/4, 

ost. plocha o výměře 6 m2, p.č. 5300/1, ost. plocha o výměře 6 m2, p.č. 5746/1, ost. plocha o 

výměře 12 m2, p.č. 6569/2, zahrada o výměře 6 m2, vše v k.ú. Přerov, vzniklého na základě 

nájemní smlouvy ze dne 20.12.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.4.2009 uzavřené mezi 

HP Agency, spol. s r.o., se sídlem Čechova 970/17, 750 02 Přerov, IČ 42866561 (nyní právní 

nástupce NewTonia s.r.o. , se sídlem Čechova 970/17, 750 02 Přerov, IČ 42866561) jako 

nájemcem a statutárním městem Přerov jako pronajímatelem. 

 

 

34/2/7/2018 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 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 
V Přerově dne 19. 11. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Měřínský                                        Ing. Tomáš Dostal 

primátor statutárního města Přerova                                     člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 


