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USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. září 2017 

 

886/31/1/2017 Zahájení, schválení programu 31. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  program 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. září 2017, 
 
2. schvaluje  p. Rudolfa Neulse a RSDr. Josefa Nekla za ověřovatele zápisu 31. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

887/31/2/2017 Prevence kriminality - prohlídka protidrogového vlaku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje přistavení protidrogového vlaku do města 
Přerova na 1 den v termínu 6. - 10. 11. 2017 pro umožnění prohlídky prioritně žákům 9. tříd 
základních škol zřizovaných statutárním městem Přerov v rámci prevence kriminality dle důvodové 
zprávy a za podmínky finančního krytí. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2017 

 

888/31/2/2017 Informace o zavádějícím způsobu informování zastupitelstva při 

projednávání návrhu výboru pro místní části v návrhu - systém 

měření rychlosti na křižovatce Hulínská -  k podjezdu u Lověšic, 

systém vážení nákladních automobilů a měření rychlosti na ul. 

Grymovská v Kozlovicích 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. nepřijalo návrh usnesení vzít na vědomí informaci o zavádějících a nepravdivých údajích 

uvedených v důvodové zprávě k projednávanému materiálu předloženým předsedou výboru 
pro místní části – Radkem Pospíšilíkem, 

 
2. nepřijalo návrh usnesení zrušit rozhodnutí zastupitelstva č. 850/30/2/2017. 

 

889/31/2/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se změnou usnesení 
Rady města Přerova č. 3110/75/11/2017 z její 75. schůze konané dne 24.8.2017 tak, aby složení 
soutěžní poroty architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na "Využití hotelu Strojař" (porotci 
závislí) odpovídalo předchozímu návrhu projektového týmu pro využití hotelu Strojař. 

 

890/31/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 30. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy. 
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2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 30. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova. 

 

891/31/3/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6741/3 a části 

pozemku p.č. 6744/1 oba 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 – pozemku p.č. 6741/3 zast. plocha  a 

nádvoří o výměře 229 m2 a části pozemku p.č. 6744/1 ost. plocha o výměře cca 570 m2, oba v 
k.ú. Přerov, 

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6741/3 zast. plocha  a nádvoří  o výměře 229 m2 a 

části pozemku p.č. 6744/1 ost. plocha o výměře cca 570 m2 , oba v k.ú. Přerov. 

 

892/31/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité věci 

do majetku statutárního města Přerova – úsek silnice I/55 a úsek 

silnice II/150 v Přerově a bezúplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod stávajícího úseku silnice I/55 

v délce cca 0,773 km od budoucí okružní křižovatky s přeložkou silnice II/150 po její průsečík 
s prodloužením ulice 1. května v Přerov-Předmostí a  stávajícího úseku silnice II/150  v délce 
cca 0,308 km mezi MÚK Přerov – sever a křižovatkou se stávající silnicí I/55, kdy součástí 
převáděného úseku silnice I/55 bude SO 111 Přeložka silnice I/55 Kokory. Přerov a SO 201 
Most na silnici I/55 přes D1 z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 do majetku statutárního města 
Přerova. 

 
2. ruší své usnesení 543/19/3/2016, přijaté na 19. zasedání dne 22.8.2016, kterým schválilo 

záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. 
Předmostí z majetku statutárního města Přerova. 

 

893/31/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 5297/128 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  úplatný převod pozemku p.č. 5297/128 zast. plocha a nádvoří o výměře 6 m2  v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova  do vlastnictví V.N. za kupní cenu ve výši 

4900,- Kč, t.j. 816,66 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy 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 a podpisu návrhu na vklad do práva katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 
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894/31/3/2017 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

pozemků p.č. 2625/5 a p.č. 2625/20 oba v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  úplatný převod pozemku p.č. 2625/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 a 

pozemku p.č. 2625/20 zahrada o výměře 489 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  statutárního 
města Přerov  do vlastnictví Ing. Z.L., za dohodnutou kupní cenu ve výši: 50 100,- Kč, t.j. 
100,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy  ve znění přílohy. 

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

1.  návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání 

 

895/31/3/2017 Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního 

města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby 

města Přerova, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  jménem statutárního města Přerova převzetí vkladové povinnosti ve smyslu ust. § 

224 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ke zvýšení svého dosavadního vkladu 
ve společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 
3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, o částku 4.680.000,- Kč nepeněžitým vkladem 
tvořeným nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemky p.č. 6603/1 
(zahrada) o výměře 1967 m2, p.č. 6603/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 včetně 
stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 
(ostatní plocha) o výměře 1822 m2 a p.č. 6604/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 339 
m2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov, a 
učinění prohlášení statutárního města Přerova o převzetí vkladové povinnosti ve znění přílohy 
č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2017 

 
2. schvaluje  nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemky p.č. 6603/1 (zahrada) o výměře 1967 m2, p.č. 6603/2 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 30 m2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, p.č. 6604/1 (ostatní plocha) o výměře 1822 m2 a p.č. 6604/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 339 m2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-
Město, vše v k.ú. Přerov, do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, 
s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, s tím, že na 
základě znaleckého posudku č. 216/2017, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 
6.8.2017, se nemovité věci započítají na vklad částkou 4.680.000,- Kč, a učinění prohlášení 
statutárního města Přerova ve smyslu ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, o 
vnesení nemovitých věcí - pozemků p.č. 6603/1 (zahrada) o výměře 1967 m2, p.č. 6603/2 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 (ostatní plocha) o výměře 1822 m2 a p.č. 
6604/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 339 m2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov, jakožto svého nepeněžitého vkladu do základního 
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kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 
3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, ve znění přílohy č. 2. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2017 

 
3. pověřuje  podpisem prohlášení statutárního města Přerova o převzetí vkladové povinnosti dle 

bodu 1. usnesení a prohlášení statutárního města Přerova o vnesení nemovitých věcí jako 
předmětu vkladu dle bodu 2. usnesení primátora Mgr. Vladimíra Puchalského. 

 

896/31/3/2017 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  bezúplatný převod pozemků p.č. 6768/13 ost. plocha o výměře 76 m2,   p.č. 6772/1 

ost. plocha  o výměře 21 m2, p.č. 6801 ost. plocha o výměře 198 m2, p.č. 6822 ost. plocha o 

výměře 288 m2 a p.č. 6835/2 ost. plocha o výměře 520 m2, vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví 

Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova  1191/40a , IČ 60609460 do 
vlastnictví statutárního města Přerova 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 a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě právního jednání. 

 

897/31/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerov – pozemku p.č.  6868/162 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje  úplatný převod pozemku p.č. 6868/162 ost. pl., dráha o výměře 1.076 m2 v k.ú. 

Přerov, na němž stojí stavba parkovacího domu pro kola ve vlastnictví společnosti Přerovská 
rozvojová s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, IČ 27831337 z vlastnictví 
společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do 
vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu 800.000,-Kč, která bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH, za předpokladu finančního krytí. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.11.2017 

 
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. 

 

898/31/3/2017 Úplatný převod nemovitých věci do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 91 a p.č.  913  v k.ú. Čekyně  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku 

p.č. 91, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 913 vodní plocha, 
koryto vodního toku  přirozené nebo upravené, o výměře 143 m2  oba v k.ú. Čekyně, z 
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vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  se sídlem  Rašínovo nábř. 
390/42 Praha 2, Nové Město, za cenu 95 000,-Kč , ve znění přílohy 

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

1.  návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání 

 

899/31/3/2017 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8  oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova – uzavření dodatku č. 1 k budoucí darovací smlouvě  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě uzavřené dne 

8.6.2017 mezi  R.Š., jako budoucím dárcem a statutárním městem Přerov, jako budoucím 
obdarovaným ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem se mění  a doplňuje Článek III. smlouvy  - 
Prohlášení smluvních stran – a to tak, že budoucí dárce je oprávněn zřídit k tíži budoucích 
darovaných pozemků p.č. 722/8 a p.č. 723/1 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova ve prospěch 
pozemků p.č. 718/4, p.č. 718/2, p.č. 719/3, p.č. 719/2, p.č. 720/3, p.č. 720/2, p.č. 721/3, p.č. 
721/2, p.č. 722/4, p.č. 722/2, p.č. 722/5, p.č. 722/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova věcné 
břemeno spočívající v právu chodit po služebných pozemcích, nebo se přes ně dopravovat 
lidskou silou a v právu, aby po služebných pozemcích jiní přicházeli na oprávněné pozemky a 
odcházeli z nich nebo se lidskou silou dopravovali a dále v právu jezdit přes služebný 
pozemek jakýmikoli vozidly. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2017 

 
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. 

 

900/31/3/2017 Směna nemovitých věcí - částí  pozemků p.č. 105 a  p.č. 106 v majetku 

statutárního města Přerov za část pozemku p.č. 108/1 ve vlastnictví 

SBD Přerov vše v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  směnu nemovitých věcí - části  pozemku p.č. 105 ostatní plocha, jiná plocha a části 

pozemku p.č. 106 ostatní plocha, jiná plocha, označených geometrickým plánem č. 6537-
20/2017 vyhotoveným firmou GEOKAM Přerov s.r.o. jako nově vzniklý pozemek p.č. 105 
ostatní plocha jiná plocha o výměře  269 m2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerov 
za část pozemku p.č. 108/1 ostatní plocha manipulační plocha, označenou geometrickým 
plánem č. 6537-20/2017 jako nově vzniklý pozemek p.č. 108/4 ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 163 m2 k.ú. Přerov ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem 
Kratochvílova 41, Přerov I-Město, IČ 00053236 s doplatkem cen ve výši 276 350,-Kč ve 
prospěch statutárního města Přerova,  ve znění dle přílohy. 

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

1.  návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání 
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901/31/3/2017 Zánik předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. § 101 

stavebního zákona k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního 

práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  jménem statutárního města Přerova 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 (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 (orná půda) o výměře 1659 m2 a p.č. 5176/43 (orná 
půda) o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov společnosti HN Consult, s.r.o., IČ 25270150, se sídlem 
Komunardů 442/16, Holešovice, Praha 7, jako osobě povinné z předkupního práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2017 

 
2. pověřuje  náměstka Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. usnesení, podpisu 

právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti na právní jednání 
dle bodu 1. usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z katastru 
nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 

 

902/31/3/2017 Zánik předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem – 

částem pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, označeným v geometrickém 

plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017 jako pozemky p.č. 5307/628 a 

p.č. 5307/629 v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobě 

povinné z předkupního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje  jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva 

prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 2140 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k částem pozemku p.č. 5307/2 v 
k.ú. Přerov, označeným v geometrickém plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017 jako 
pozemky p.č. 5307/628 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 191 m2  a 
p.č. 5307/629 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 99 m2  v k.ú. Přerov, 
Sportovnímu klubu 1908 z.s., IČ 00533963, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov, jako osobě 
povinné z předkupního práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2017 

 
2.  pověřuje  náměstka Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. usnesení, podpisu 

právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti na právní jednání 
dle bodu 1. usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z katastru 
nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 

 

903/31/3/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 264 v  k.ú. 

Čekyně, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. si vyhrazuje  rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 

věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 264 ostatní plocha, zeleň, o 
výměře 14799 m2  v k.ú. Čekyně 

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

statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 264 ostatní plocha, zeleň, o výměře 14799 m2 v 
k.ú. Čekyně. 

 
3. 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. 264 ostatní plocha, zeleň, o výměře 14799 m2  v k.ú. Čekyně, ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, jako osobě povinné 
z předkupního práva. 

 
4. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 3. usnesení, 

podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti na právní 
jednání dle bodu 3. usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z 
katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva.  

 

904/31/3/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 241/2 v k.ú. 

Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. si vyhrazuje  si rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 

věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 241/2 zahrada,  o výměře 2300 m2 
v k.ú. Předmostí 

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

statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 241/2 zahrada,  o výměře 2300 m2 v k.ú. 
Předmostí. 

 
3. 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. 241/2 zahrada,  o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí Ing. P.N., jako osobě 
povinné z předkupního práva. 

 
4. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 3. usnesení, 

podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti na právní 
jednání dle bodu 3. usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z 
katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva.  

 

905/31/4/2017 Rozpočtové opatření č. 14 a 15 

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

 
 



8 
 

 

906/31/4/2017 Žádost o příspěvek na provoz internetové televize  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. nepřijalo návrh usnesení schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč na provoz 

internetové televize a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a společností PiTV - StarMedia s.r.o. se sídlem Č. Drahlovského 2346/13, 750 02  
Přerov, IČ: 03930785, za podmínky finančního krytí, 

 
2. nepřijalo návrh usnesení pověřit náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

907/31/5/2017 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za 

Mlýnem 1“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 
s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ dle důvodové 
zprávy. 

 

908/31/5/2017 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 

13“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 
s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ dle důvodové 
zprávy. 

 

909/31/5/2017 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. 

Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 
s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. Komenského a MŠ 
Přerov – Předmostí, Hranická 14“ dle důvodové zprávy. 

 

910/31/6/2017 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. vyhlašuje  v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle přílohy Dotační 
programy statutárního města Přerova pro rok 2018 takto: 

 

 Dotační program na podporu oblasti kultury pro rok 2018  s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu stanoveného v tomto 
dotačním programu činí 1 998 000 Kč, 

 
 Dotační program na podporu oblasti sportu pro rok 2018  s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu stanoveného v tomto 
dotačním programu činí 12 420 000 Kč,  
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 Dotační program na podporu oblasti volného času pro rok 2018  s tím, že předpokládaný 
objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu stanoveného v 
tomto dotačním programu činí 464 600 Kč,  

 

 Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2018  s tím, že 
předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu 
stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 891 600 Kč, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 21.9.2017 

 
2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova pro 

rok 2018 za těchto podmínek: 
 

 žádosti budou podávány v termínu od 23. 10. 2017 do 3. 11. 2017 , 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 20. 9. 2017 v Městském informačním centru na nám. 
TGM a na pracovištích: 
 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 
Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 
7), 750 11 Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální 
a zdravotní. 

 
Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 21.9.2017 

 

911/31/7/2017 Cena města Přerova 2017 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí návrhy na ocenění osobností – Cena města Přerova 2017, 
 
2. schvaluje  na udělení Ceny města Přerova za rok 2017 tyto osobnosti – Jiří Rosmus, Jiří 

Polčák, Stanislav Dostál, Dagmar Bouchalová, Jan Čep, 
 
3. schvaluje  výjimku z pravidel udělování Ceny města Přerova - budou uděleny ceny                 

In memoriam v letošním roce těmto osobnostem: Jan Vignati a Jan Mikulík. 

 

912/31/7/2017 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova - doplnění odstavce c) v Článku 

8 ve znění dle přílohy důvodové zprávy, 
 
2. schvaluje  změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova - změnu času konání zasedání 

zastupitelstva v Článku 3, odst. 1 ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 
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913/31/8/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Radovana Rašťáka 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení 889/31/2/2017, kterým Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá 

Radě města Přerova zabývat se změnou usnesení Rady města Přerova č. 3110/75/11/2017 z 
její 75. schůze konané dne 24.8.2017 tak, aby složení soutěžní poroty architektonicko-
urbanistické soutěže o návrh na "Využití hotelu Strojař" (porotci závislí) odpovídalo 
předchozímu návrhu projektového týmu pro využití hotelu Strojař, 

 
2. jmenuje  závislými členy poroty architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na Využití 

hotelu Strojař: Petra Vránu, Jana Horkého, Marka Dostála, Michala Symerského, 
náhradníkem: Jiřího Lapáčka. 

 

 

914/31/8/2017 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 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  
 

 
V Přerově dne 18. 9. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Vladimír Puchalský                                   Rudolf Neuls 
primátor Statutárního města Přerova                          člen Rady města Přerova 
 
 
 
 
 
 
 
 


