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 USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10. prosince 2018 

 

35/3/1/2018 Zahájení, schválení programu 3. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne             

10. prosince 2018, 

 

2. schvaluje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou a Ing. Pavla Galetu za ověřovatele 

zápisu 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

36/3/1/2018 Rezignace člena Rady města Přerova pana Marka Dostála a volba 

nového člena Rady města Přerova Mgr. Jaroslava Hýzla 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí rezignaci Marka Dostála na funkci člena Rady města Přerova 

 

2. volí veřejným hlasováním do funkce člena Rady města Přerova Mgr. Jaroslava Hýzla. 

 

 

37/3/2/2018 Informace o činnosti Rady města Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva  

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

(2. schůze Rady města Přerova konané dne 15.11.2018 a 3. schůze Rady města Přerova konané dne 

29.11.2018). 

 

 

38/3/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí                  

z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 

součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 

Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

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

převod pozemku p.č. 3991 zast. pl.  a nádvoří o výměře 211 m2, jehož součástí je  budova k bydlení 

č.p. 2076, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) z vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

 

39/3/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 1963/18 v objektu 

bytový dům č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5) 

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

převod bytové jednotky č. 1963/18 v objektu bytový dům č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov      
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I - Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5) o celkové výměře 77,22 m2 včetně      

s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1963, příslušném         

k části obce Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 2139  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2139 zast. pl.       

a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7722/185721 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

40/3/3/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci          

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 611 v k.ú. 

Přerov 

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

převod pozemku p.č. 611 zahrada o výměře 244 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerov. 

 

 

41/3/3/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou uzavřely 

statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost 

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující 

dne 22.12.2016 na převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě 

budoucí kupní, kterou dne 22.12.2016 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající         

a společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se sídlem Na Příkopě 

22/859, 110 00 Praha 1, jako budoucí kupující na převod pozemku p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 

34 802 m2 v k.ú. Přerov za kupní cenu ve výši 17.226.990,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která bude v souladu 

s právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření kupní smlouvy případně navýšena o daň       

z přidané hodnoty. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní dojde ke změně čl. 3.5 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní tak, že závazek uzavřít kupní smlouvu zanikne v případě, že 

budoucí kupující nevyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy podle čl. 3.2 smlouvy 

do čtyř let od účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

V případě, že developer odstoupí, zavazuje se uhradit městu smluvní sankci ve výši 10% kupní ceny. 

 

 

42/3/3/2018 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

- pozemku p.č. 2614/6 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2614/6 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného 

jmění manželů O.D.  a  L.D., za kupní cenu ve výši 8.300,- Kč a uzavření kupní smlouvy. 

 

 

43/3/3/2018 Protipovodňová opatření v Přerově na Nábř. Dr. E. Beneše - 

vypořádání majetkových vztahů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací uzavřené mezi Povodím Moravy, 

s.p., jako budoucím dárcem, a statutárním městem Přerov, jako budoucím obdarovaným,        

ze dne 03.12.2015, č. smlouvy MMPr/SML/2799/2015 a uzavření dohody o ukončení smlouvy 

o smlouvě budoucí darovací. 
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2. schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 3786/3 (ostatní plocha) o výměře 395 m2, p.č. 

4948/1 (ostatní plocha) o výměře 42 m2, p.č. 3798 (ostatní plocha) o výměře 28 m2, p.č. 

3786/4 (ostatní plocha) o výměře 3 m2, p.č. 3786/5 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 a p.č. 

3786/6 (ostatní plocha) o výměře 16 m2, vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova do majetku Povodí Moravy, s.p., a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerov, jako dárcem a Povodím Moravy, s.p., IČ 70890013. se sídlem Dřevařská 11, 

602 00 Brno, jako obdarovaným. 

 

3. schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 3786/3, p.č. 4948/1, p.č. 3798, 3786/4, p.č. 

3786/5 a p.č. 3786/6, vše v k.ú. Přerov a stavebních objektů protipovodňového opatření -      

SO 01 - Protipovodňové opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše - železobetonová ochranná 

zídka s těsnící podzemní stěnou a SO 02 hradidlová komora na kanalizační výusti a uzavření 

budoucí darovací smlouvy a smlouvy o podmínkách provozu a užívání protipovodňového 

opatření mezi Povodím Moravy, s.p. jako budoucím dárcem a statutárním městem Přerov, jako 

budoucím obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný převod částí pozemků p.č. 3786/3, 

p.č. 4948/1, p.č. 3798, 3786/4, p.č. 3786/5 a p.č. 3786/6, vše v k.ú. Přerov a stavebních 

objektů protipovodňového opatření - SO 01 - Protipovodňové opatření v Přerově na nábř. Dr. 

E. Beneše - železobetonová ochranná zídka s těsnící podzemní stěnou a SO 02 hradidlová 

komora na kanalizační výusti v majetku Povodí Moravy, s.p. se sídlem Brno, Dřevařská 11, do 

majetku statutárního města Přerova. 

 

 

44/3/3/2018 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- využití 

předkupního práva  k pozemku p.č. 6645/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  neschvaluje záměr statutárního města Přerov  úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6645/1 zahrada o výměře 2986 m2 ve vlastnictví 

M.M. 

 

2 schvaluje jménem statutárního města Přerov jako osoby oprávněné z předkupního práva 

prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona                  

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

k pozemku p.č. 6645/1 zahrada o  výměře 2986 m2 v k.ú. Přerov paní M.M., jako osobě 

povinné z předkupního práva. 

 

 

45/3/3/2018 Úplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova  

pozemku p.č. 599  v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova pozemku p.č. 599, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 699 m2     

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

390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111, za dohodnutou kupní cenu 883 000,- Kč, za podmínky 

finančního krytí. 
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46/3/3/2018 Založení společnosti s.r.o. - Provoz sportovišť (Zimní stadion, Městská 

sportovní hala, koupaliště Penčice a bazén Přerov) od 1.5.2019  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

ve znění pozdějších předpisů o založení společnosti Sportoviště Přerov s. r. o., se sídlem 

Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov I – Město. 

 

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

ve znění pozdějších předpisů Zakladatelskou listinu Sportoviště Přerov s.r.o., se sídlem 

Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov I – Město dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

 

3. rozhoduje podle ustanovení § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 200 000,- Kč do základního kapitálu 

obchodní společnosti Sportoviště Přerov, s.r.o., se sídlem Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov 

I – Město. 

 

4. pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského sepisem Zakladatelské listiny Sportoviště 

Přerov s.r.o., se sídlem Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov I – Město formou notářského 

zápisu. 

 

5. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 870,9* - 200,0 168 670,9 

3412 530 Sportovní zařízení v majetku obce 876,0 + 200,0 1 076,0 

    * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

47/3/4/2018 Rozpočtové opatření č. 22 a 23 

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

důvodové zprávy. 

 

 

48/3/4/2018 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, ve znění 

Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2018, 

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, ve znění 

Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2018 
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49/3/4/2018 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje Obecně 

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

prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2018, 

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

veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2018 

 

 

50/3/4/2018 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2018, 

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy     

č. 2 důvodové zprávy. 

 

 

51/3/4/2018 Teplo Přerov, a. s. - uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytnutí 

dotace  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke Smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, 

uzavřené dne  05.05.2008 mezi statutárním městem Přerov jako předávajícím a společností 

Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, jako 

příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2009, dodatku č. 2 ze dne 27.04.2009, dodatku 

č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4 ze dne 20.09.2012, dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012, 

dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013, dodatku č. 7 ze dne 07.01.2016, dodatku č. 8 ze dne 

24.11.2016 a dodatku č. 9 ze dne 29.01.2018, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

 

2 pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

dle bodu 1) návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

52/3/4/2018 Dotace pro Římskokatolickou farnost v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Římskokatolická 

farnost Přerov, IČ: 45180199, se sídlem Kratochvílova 116/6, 750 02 Přerov I – Město           

na částečnou úhradu nákladů na projektovou dokumentaci, související s rekonstrukcí kostela 
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sv. Vavřince v Přerově. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova na rok 2018. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 670,9 * - 120,0 168 550,9 

3322 110  Zachování a obnova kulturních 

 památek 

0,0 

 
+ 120,0 120,0 

 

*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 29 891,3 * + 120,0 30 011,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

53/3/4/2018 Dotace pro Sport Management s. r. o. na akci Zlatý Kanár 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Sport Management   

s. r. o., IČ: 61944068, se sídlem U tenisu 16, 750 00 Přerov na částečnou úhradu nákladů       

na organizaci slavnostního vyhlášení ankety o nejlepší české tenisty a tenistky za rok 2018 

"Zlatý Kanár". Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova na rok 2018. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 498,9 * - 80,0 168 418,9 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 0,0 

 
+ 80,0 80,0 

 

* 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 30 063,3 * + 80,0 30 143,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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54/3/5/2018 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 

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

předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2019: 

 

  příjmy   917 915 600 Kč 

  výdaje   891 172 500 Kč 

  financování    26 743 100 Kč 

      (dle příloh č. 1 a 2) 

 

2. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 uvedený v příloze č. 3, 

 

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4. 

 

 

55/3/6/2018 Změna č. 11 Územního plánu města Přerova - vydání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 53 zákona č. 183/2006 Sb.,          

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhodnocení stanovisek                    

a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 11 Územního plánu města Přerova podle přílohy 

č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. vydává jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c), § 43 odst. 4 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb.,     

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s § 171 a následujících 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Změnu č. 11 Územního plánu města 

Přerova formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

56/3/6/2018 Změny Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo v souladu s ust. § 6 odst. 5 a § 55a z.č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 

1. o pořízení změn Územního plánu města Přerova a jejich obsahu podle ust. § 55a odst. 2 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. o zkráceném postupu pořizování změn Územního plánu města Přerova, ust. § 55a odst. 1 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení, 

 

3. o podmínění pořízení změn Územního plánu města Přerova s úhradou nákladů spojených se 

zpracováním změny a vyhotovení úplného znění územního plánu těmito žadateli: 

- AGRAS Želatovice, a.s. 

- Byty Čechova s.r.o. 

- Náboženská obec Církve československé husitské v Přerově 

- SONOT, a.s. 
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V případě časového souběhu s pořízením souboru změn, bude projednaná změna uvedených žadatelů 

v rámci vyhotovení úplného znění územního plánu zapracována na náklady pořizovatele podle 

důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

57/3/6/2018 Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu 

Nástroje Územně analytické podklady 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu 

Nástroje Územně analytické podklady mezi Statutárním městem Přerovem a Olomouckým 

krajem, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2. pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského k podpisu smlouvy o spolupráci dle bodu      

č. 1. 

 

 

58/3/7/2018 Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2018 a akce přecházející 

do roku 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí Přehled zrealizovaných investičních akcí v roce 2018 

 

2. bere na vědomí Přehled přecházejících investičních akcí z roku 2018 do roku 2019 

 

 

59/3/7/2018 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Nové investiční akce pro realizaci v roce 2019 – dle tabulky v důvodové zprávě 

 

2. schvaluje Registr investičních akcí pro realizaci v roce 2019 – dle tabulky v důvodové zprávě 

 

 

60/3/8/2018 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti: 

 

a) kultura ve výši 1 998 000 Kč, 

b) sport ve výši 12 538 500 Kč,   

c) volný čas ve výši 346 100 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 3 891 600 Kč, 
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za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 Zastupitelstvem města 

Přerova. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 

oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

V případě žádostí v oblasti sociální a zdravotní – A), tj. žádostí na činnost a provoz subjektů, které 

poskytují registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. a jsou zároveň pověřeny 

poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, a C), tj. žádostí na jednorázové nebo 

krátkodobé akce nebo projekty subjektů, které je realizují v rámci registrované sociální služby dle 

zákona č. 108/2006 Sb. a jsou zároveň pověřeny poskytováním služby obecného hospodářského 

zájmu, bude vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace upravena v rozsahu dle důvodové 

zprávy. 

 

V případě žádosti s ev. č. DSZ-C-002/19 se na realizaci projektu nevyžaduje spolufinancování z jiných 

zdrojů. Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude upravena v rozsahu dle důvodové 

zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 1 usnesení v oblasti sportu, volného času a v oblasti sociální a zdravotní, k jejich 

uzavření a podpisu, 

 

3. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti 

kultury a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města 

Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy), 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

 

61/3/9/2018 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení číslo 882/30/7/2017, bod 2. z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 21. srpna 2017, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

2. 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 házenkářského hřiště na pozemku p.č. 402 (ostatní plocha) v k.ú. 

Žeravice v letech 2019–2020, pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov 

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny 

sportu 2017 až 2024, Výzva V3 Sport, investice 2019/2020, vyhlášeného Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
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Celkové předpokládané náklady na projekt činí 16 166 000 Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

 

62/3/9/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 52 000 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, 

v souvislosti s organizací Světového poháru jednotlivců v kuželkách, kategorie U23, muži        

a ženy, v roce 2019. 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) 168 550,9 * - 52,0 168 498,9 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

8 475,0 * 

 
+ 52,0 8 527,0 

 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 30 011,3 * + 52,0 30 063,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

63/3/9/2018 Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech 

spádových základních škol na území statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. …/2018, kterou     

se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova č. 5/2013 o školských obvodech 

spádových základních škol na území statutárního města Přerova, ve znění Obecně závazné vyhlášky   

č. 2/2014 a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015.    

Znění Obecně závazné vyhlášky č. …/2018 je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 
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Termín: 15.01.2019 

 

 

64/3/10/2018 Účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón         

v roce 2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018 ve výši 28 000 Kč             

na dokončení celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově (obnova příčky v zádveří a další 

související práce) Římskokatolické farnosti v Přerově, IČ: 45180199, se sídlem Kratochvílova 

6, Přerov, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí tohoto finančního příspěvku; 

 

2. schvaluje úpravu rozpočtu a závazného ukazatele  

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 

26 329,5* + 28,0 26 357,5 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) aktuální 

rozpočet 
rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 7,5 + 28,0 35,5 

* 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 29 863,3 + 28,0 29 891,3 

 

 

65/3/10/2018 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Přerova - prevence kriminality 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 599/20/8/2016 ze dne 19. 9. 2016, kterým byly Ing. Jiřímu Kohoutovi svěřeny 

úkoly v oblasti samostatné působnosti: prevence kriminality, včetně projektů souvisejících       

s aktivní politikou zaměstnanosti. 

 

2. svěřuje Mgr. Petru Koubovi úkoly v oblasti samostatné působnosti: prevence kriminality, 

včetně projektů souvisejících s aktivní politikou zaměstnanosti. 
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66/3/10/2018 Delegování zástupce města na valné hromady. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje na základě ustanovení §84, odst. 2, písm. f),         

s výjimkou §102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

náměstkyni Ing. Hanu Mazochovou a v případě její nepřítomnosti náměstka Michala Záchu, na valnou 

hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast. 

 

 

67/3/10/2018 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město 

členem 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. deleguje primátora Ing. Petra Měřínského a v době jeho nepřítomnosti náměstka Michala 

Záchu jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Svazu měst 

a obcí dle stanov, 

 

2. deleguje náměstka Mgr. Petra Koubu a v době jeho nepřítomnosti členku Zastupitelstva města 

Přerova Mgr. Ladu Galovou, jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních                

a jednáních orgánů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska dle stanov, 

 

3. deleguje náměstka Michala Záchu a v době jeho nepřítomnosti primátora Ing. Petra 

Měřínského jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů 

Sdružení obcí Střední Moravy, Regionálního fondu pro přípravu projektů, 

 

4. deleguje uvolněného radního pro dopravu Ing. Tomáše Navrátila a v době jeho nepřítomnosti 

cyklokoordinátora města Ing. Jiřího Janalíka jako zástupce statutárního města Přerova            

na zasedáních a jednáních orgánů Asociace pro cyklisty, 

 

5. deleguje náměstka Michala Záchu a v době jeho nepřítomnosti náměstkyni Ing. Hanu 

Mazochovou jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních valné hromady spolku 

"Odpady Olomouckého kraje, z.s." 

 

6. deleguje náměstka Mgr. Petra Koubu a v době jeho nepřítomnosti Ing. Tomáše Navrátila jako 

zástupce statutárního města Přerova na jednání valné hromady spolku HC ZUBR PŘEROV 

z.s. ve všech projednávaných záležitostech. 

 

 

68/3/10/2018 Návrh na personální obsazení výborů Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí v souladu § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy výborů a jmenuje 

organizační pracovníky: 

 

Finanční výbor 
Předseda: JUDr. Vladimír Lichnovský 

Členové: 

Ing. Filip Černý 

Ivo Lausch 

Igor Kraicz 

Rudolf Gerža 
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Ing. Přemysl Weigel 

Jaroslav Kazda 

Jan Flašar 

JUDr. Zdeněk Žamboch 

Organizační pracovník: Ing. Lucie Dudíková 

 

Kontrolní výbor 

Předseda: RSDr. Josef Nekl 

Členové: 

Bc. Hrdiborský Rostislav 

Marcel Kašík 

Petr Caletka 

Zdeněk Mach 

Mgr. Jiří Pospíšil 

Ing. Jiří Kafka 

Mgr. Vladimír Puchalský 

Jana Matyášová 

Organizační pracovník: JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

 

69/3/10/2018 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 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

70/3/10/2018 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Jednací řád Zastupitelstva města Přerova ve znění 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

V Přerově dne 10. prosince 2018 

 

 

 

 

 

            Ing. Petr Měřínský                                                                Ing. Hana Mazochová 

primátor statutárního města Přerova                           náměstkyně primátora statutárního  města Přerova 

 

 

 

 

 


