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USNESENÍ z 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. března 2018 

 

1071/37/1/2018 Zahájení, schválení programu 37. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. března 2018, 

 

2. schvaluje Ing. Petra Hermélyho a Milana Passingera za ověřovatele zápisu 37. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

1072/37/2/2018 Informace o činnosti Rady města Přerova od 36. zasedání 

Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů 

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

(86. schůze Rady města Přerova konané dne 22.2.2018 a 87. schůze Rady města Přerova konané dne 

8.3. 2018). 

 

1073/37/3/2018 Úplatný převod  nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 6136/6 a p.č. 6136/22, oba v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 6136/6 ost. plocha o výměře  23 m2 a p.č. 6136/22 ost. 

plocha o výměře 25 m2, oba v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního města Přerova                 

do vlastnictví společnosti EKO Agrostav a.s., se sídlem Přerov, Tovačovská 300, IČ 47672200 

za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 23 000,- Kč, tj.  480,- Kč/m2  a uzavření kupní 

smlouvy 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 návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

1074/37/3/2018 Úplatný převod nemovité věci  z majetku  statutárního města Přerova 

– nebytového prostoru v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci  z majetku statutárního města Přerova - nebytového 

prostoru č. 2590/101 v bytovém domě č.p. 2590, č.p. 2591,  příslušném   k části obce Přerov I 

– Město, na pozemku p.č. 2433/8 v k.ú. Přerov (Želatovská 5,7) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2590, č.p. 2591, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/8, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 392 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5806/113705 a příslušného spoluvlastnického podílu ve 

výši 5806/113705 na pozemku p.č. 2433/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 392 m2 v k.ú. 

Přerov, do vlastnictví  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2590, 2591, Želatovská 5,7, 

v Přerově, se sídlem Želatovská 2591/7, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 26859122, za  

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 47 800,- Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.4.2018 
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu  usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

1075/37/3/2018 Bezúplatný převod pozemku p.č. 5276/20 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní 

pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci -  pozemku p.č. 5276/20 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 2 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, 130 00 Praha 3, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2018 

 

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

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

základě tohoto právního jednání. 

 

1076/37/3/2018 Bezúplatný převod  id. podílu ¼ pozemku p.č. 510/9 a pozemku p.č. 

510/18 oba v k.ú. Předmostí  z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad 

do vlastnictví statutárního města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný  převod nemovitých věcí  - id. podíl ¼  pozemku p.č. 510/9 ost. plocha  

o výměře 902 m2 a pozemek p.č. 510/18 ost. plocha o výměře 278  m2 oba  v k.ú. Předmostí z 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový 

úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 do vlastnictví 

statutárního města  Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2018 

 

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

1. návrhu  usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

1077/37/3/2018 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – úsek silnice I/55 v Přerově a pozemku p.č. 627/1 a části 

pozemku p.č. 528/20 oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod úseku stávající silnice I/55 v délce cca 0,773 km v Přerově-

Předmostí, od km cca 17,100 provozního staničení k 1.7.2015 v místě budoucí okružní 

křižovatky s přeložkou silnice II/150 ve směru od Rokytnice do km 17,873 v místě křížení 

stávající silnice I/55 s prodloužením ulice 1. května v Přerov-Předmostí, jehož součástí budou 
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m.j. stavební objekty SO 111 Přeložka silnice I/55 Kokory - Přerov a SO 201 Most na silnici 

I/55 přes D1 vybudované v rámci stavby D1 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou a bezúplatný 

převod pozemků zastavěných převáděným úsekem stavby silnice - části p.č. 528/20 a p.č. 

627/1 oba v k.ú. Předmostí z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 do majetku statutárního města 

Přerova a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2018 

 

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

1.  návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

1078/37/3/2018 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje úplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 241/2 zahrada o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví Ing. P.N. do vlastnictví 

statutárního města Přerov,  za dohodnutou kupní cenu 529 000,- Kč, za předpokladu 

finančního krytí. 

 

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání a uzavření právního jednání dle návrhu 

usnesení včetně jeho podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

1079/37/3/2018 Prominutí úroku z prodlení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí 4/5 pohledávky na úroku z prodlení 

v  částce 168.800,00 Kč, tj. 4/5 z částky 211.000,00 Kč, a to za podmínky uhrazení neprominuté 

částky 42.200,00 Kč, za panem F.Š., bývalým nájemcem nebytové prostory v objektu č.p. 2822, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4293/44 v k-ú- Přerov. 

 

1080/37/4/2018 Rozpočtové opatření č. 3 

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

důvodové zprávy. 

 

1081/37/4/2018 Rozpočtové opatření č. 4 a 5 

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

důvodové zprávy. 

 

1082/37/4/2018 Dotace pro KŘESŤANSKOU POLICEJNÍ ASOCIACI, z . s., na 

zhotovení pamětní desky obětem z řad policie a četnictva za německé 

okupace v období II. světové války 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem KŘESŤANSKÁ 

POLICEJNÍ ASOCIACE, z. s., se sídlem Zahradní 358, 251 01 Nupaky, IČ: 22888098 na 
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zhotovení pamětní desky obětem z řad policie a četnictva za německé okupace v období II. 

světové války. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. 

 (individuální dotace) 

266,8 - 20,0 246,8 

3326 110 Pořízení, zachování a obnova  

hodnot místního kulturního, 

národního a historického povědomí 

0,0 + 20,0 20,0 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 

dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

1083/37/5/2018 Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ - PRŮPICH 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) a § 64 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, se zněním návrhu zadání regulačního 

plánu podle přílohy tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. schvaluje jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c), a § 64 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, pořízení regulačního plánu podle 

důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení. 

 

1084/37/6/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dostavba domova pro 

seniory – pavilon G,  zpracování projektové dokumentace“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem 

„Dostavba domova pro seniory – pavilon G,  zpracování projektové dokumentace“ dle důvodové 

zprávy. 

 

1085/37/6/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „ZŠ Trávník – 

rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem        

„ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů“ dle důvodové zprávy. 

 

1086/37/6/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce školního 

hřiště ZŠ Přerov,  Za Mlýnem 1“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov,  

Za Mlýnem 1“ dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu. 
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků 

na bank. účtech 

368 330,1 * + 17 050,0 385 380,1 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500354 – 

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za 

mlýnem) 

0,0 + 17 050,0 17 050,0 

 

 

1087/37/7/2018 Teplo Přerov a.s. - změna stanov společnosti 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu stanov akciové společnosti založené 

statutárním městem Přerovem, obchodní společnosti Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem 

Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, takto:   

 

1. V čl. V oddíl A se doplňuje nový odstavec 5 ve znění:  

  

„Do jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady dále náleží 

a) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce na částku vyšší než 

10.000.000,- Kč, kde společnost bude dlužníkem (vydlužitelem) 

b) udělení předchozího souhlasu se zakládáním dceřiných společností nebo získání majetkové účasti v 

jiných obchodních společnostech.“ 

 

2. V čl. VI se první věta ve znění: 

  

„Představenstvo zastupuje společnost navenek ve všech záležitostech.“ 

 

nahrazuje větou ve znění: 

 

„Za společnost jednají společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo   

místopředseda představenstva.“ 

 

3. V čl. VIII se vypouští druhá věta bez náhrady. 

  

V ostatním se text stanov společnosti nemění. 

 

 

1088/37/8/2018 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Břetislava Passingera 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova předat všem zastupitelům     

do příštího zasedání Zastupitelstva města Přerova jména policistů, která budou uvedena na pamětní 

desce věnované účastníkům protinacistického odboje z let 1939 - 1945 z řad příslušníků četnictva a 

policie okresu Přerov. 
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1089/37/8/2018 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 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 
V Přerově dne 19.3.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Vladimír Puchalský       Ing. Petr Hermély 

primátor statutárního města Přerova                            člen Zastupitelstva města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


