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 USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 25. června 2018 

 

1138/40/1/2018 Zahájení, schválení programu 40. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 25. června 2018, 

 

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého a Ludmilu Tomaníkovou za ověřovatele zápisu                 

40. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

1139/40/2/2018 Pověření k provádění kontroly hospodaření obchodních společností, 

jejichž jediným společníkem je statutární město Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Hospodářský výbor Zastupitelstva města 

Přerova k provádění kontroly hospodaření obchodních společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se 

sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, Technické služby města Přerova, 

s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a Přerovská 

rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Přerov - Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 75002, 

jejichž jediným společníkem je statutární město Přerov, a to zejména z hlediska hospodárnosti, 

účelnosti (finanční ukazatele), transparentnosti a kvantity (nefinanční ukazatele) a efektivity 

(produktivity). 

 

 

1140/40/2/2018 Výsledky kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 

města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zápis z kontroly plnění usnesení 83. RM č. 3518/83/7/2018 Nájem nemovité 

věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - prostor sloužící podnikání v budově k bydlení 

č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. 

Přerov (nám. TGM 8) – uzavření dohody o skončení nájmu a uzavření dohody o splácení 

pohledávky 

 

2. bere na vědomí zápis z kontroly plnění usnesení 36. ZM č. 1054/36/3/2018 Dohoda                

o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací. Bezúplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/105 a p.č. 5290/72 oba v k.ú.  

Přerov. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě. 

 

 

1141/40/2/2018 Návrh na změnu jednacího řádu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nemění na základě návrhu rady Jednací řád Zastupitelstva 

města Přerova v článku 8, odst. 1, písm. a), neboť se vztahuje i na věci projednávané podle bodu 

„Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem 

programu“. 
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1142/40/2/2018 Informace o činnosti Rady města Přerova od 39. zasedání 

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

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

(92. schůze Rady města Přerova konané dne 17.5.2018, 93. schůze Rady města Přerova konané dne 

31.5.2018 a 94. schůze Rady města Přerova konané dne 14.6.2018). 

 

 

1143/40/3/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 

6749/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, 

příslušná k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4, jehož součástí je 

budova k bydlení č.p. 1273, příslušná k části obce Přerov I-Město, p.č. 

6749/5, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušná k části 

obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

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

převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1 ost. Plocha        

o výměře 5072 m2, p.č. 6749/2 ost. plocha o výměře 737 m2, p.č. 6749/3 zast. plocha a nádvoří o 

výměře 535 m2, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, příslušná k části obce Přerov I-Město, 

p.č. 6749/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 536 m2, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, 

příslušná k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 532 m2, jehož 

součástí je budova  k bydlení č.p. 1268, příslušná k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

1144/40/3/2018 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- využití 

předkupního práva  k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerov - převodu nemovité věci            

do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní komunikace 

o výměře 932 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

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

statutárního města Přerov pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 

932 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

3. rozhoduje nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 932 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerov -  bezúplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerov pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 

932 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

5 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčí 

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

zánik předkupního práva. 

 

 

1145/40/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - pozemků 

p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 

216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 

216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, 

p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, 

p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, 

p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 a p.č. 656 všechny 

v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 434/15/4/2016 

přijatého na 15. zasedání dne 14.3.2016 tak, že se usnesení mění a doplňuje a nově zní takto: 

Zastupitelstvo města Přerova schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí - 

pozemků p.č. st. 538 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2, p.č. st. 539 zastavěná plocha             

a nádvoří o výměře 486 m2, p.č. st. 540 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 447 m2, p.č. 30/22 

ostatní plocha o výměře 75 m2, p.č. 216/6 trvalý travní porost o výměře 2707 m2, p.č. 216/9 ostatní 

plocha o výměře 24908 m2,  p.č. 216/20 trvalý travní porost o výměře 7468 m2, p.č. 216/24 ostatní 

plocha o výměře 1085 m2, p.č. 216/25 ostatní plocha o výměře 152 m2, p.č. 216/31 ostatní plocha o 

výměře 1898 m2, p.č. 216/32 ostatní plocha o výměře 1244 m2, p.č. 216/33 ostatní plocha o výměře 

2163 m2, p.č. 216/40 trvalý travní porost o výměře 902 m2, p.č. 236/1 ostatní plocha o výměře 2189 

m2, p.č. 236/2 ostatní plocha o výměře 6217 m2, p.č. 236/4 ostatní plocha o výměře 2054 m2, p.č. 

236/5 ostatní plocha o výměře 3902 m2, p.č. 237 ostatní plocha o výměře 3313 m2, p.č. 238/2 ostatní 

plocha o výměře 4580 m2, p.č. 238/4 ostatní plocha o výměře 561 m2, p.č. 238/6 ostatní plocha o 

výměře 645 m2, p.č. 238/11 ostatní plocha o výměře 291 m2, p.č. 238/16 ostatní plocha o výměře 13 

m2, p.č. 238/17 ostatní plocha o výměře 461 m2,  p.č. 238/26 ostatní plocha o výměře 586 m2, p.č. 

238/28 ostatní plocha o výměře 585 m2, p.č. 238/29 ostatní plocha o výměře 1080 m2, p.č. 238/32 

ostatní plocha o výměře 450 m2, p.č. 238/36 ostatní plocha o výměře 872 m2, p.č. 239/1 trvalý travní 

porost o výměře 310 m2, p.č. 239/3 trvalý travní porost o výměře 394 m2, p.č. 357/1 ostatní plocha o 

výměře 10163 m2, p.č. 360/3 ostatní plocha o výměře 1026 m2, p.č. 360/4 ostatní plocha o výměře 384 

m2, p.č. 368/4 orná půda o výměře 2144 m2, p.č. 520/2 ostatní plocha o výměře 3 m2 a p.č. 656 ostatní 

plocha o výměře 173 m2 všechny v k.ú. Předmostí (ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, 

Komenského 35, IČ: 14617099)  za část pozemku p.č. 1040 orná půda o výměře 83164 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova (ve vlastnictví statutárního města Přerova). 

 

 

1146/40/3/2018 Úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 

6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se sídlem Na Příkopě 22/859, 

110 00 Praha 1, za kupní cenu ve výši 1.493.910,- 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. Na prodej pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov bude nejprve uzavřena 

smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a 

společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucím kupujícím ve znění dle 

přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena na základě výzvy budoucího kupujícího k uzavření 

kupní smlouvy, kterou bude budoucí kupující povinen zaslat budoucímu prodávajícímu ve lhůtě 1 

měsíce poté, co bude provedena právní, technická a enviromentální prověrka pozemku se 

závěrem, že projekt výrobní a distribuční haly, včetně veškerého napojení na infrastrukturní sítě a 
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veřejnou komunikaci, je na pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov proveditelný, příslušný stavební 

úřad vydá územní rozhodnutí o umístění výrobní a distribuční haly na pozemku p.č. 6505/36 v 

k.ú. Přerov a toto územní rozhodnutí nabyde právní moci a budoucí kupující jako budoucí 

pronajímatel a třetí osoba jako budoucí nájemce uzavřou smlouvu o budoucí smlouvě nájemní na 

užívání komerčních prostor ve výrobní a distribuční hale na pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov. 

Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude sjednání práva budoucího kupujícího postoupit 

smlouvu a práva a povinností z ní vyplývající na třetí osobu. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

 

1147/40/3/2018 Převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový 

dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov-Město, na 

pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově 

bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) o celkové výměře 71,19 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2629,č.p. 2630, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2487/4 zast. pl. 

a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7119/177291 z vlastnictví statutárního města Přerova         

do vlastnictví V.B. za kupní cenu ve výši 712.589,-Kč 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 a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

1148/40/3/2018 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  

podílu id. ½ pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci  -  podílu id. ½  pozemku p.č. 3675  zahrada               

o  výměře 102 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví Ing. I.K.  

za cenu v čase a místě obvyklou 39 780, -Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č.1 

 

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. 

 

 

1149/40/3/2018 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov - 

pozemku  p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328 oba  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. mění usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 15.9.2014 č. 1156/25/3/2014 tak, že nově 

zní: 

 

"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerov – části  pozemku p.č. 5003 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     

13 m2  a části pozemku p.č. 328 zastavěná plocha a nádvoří o výměře   97 m2 oba v k.ú. Přerov,  dle 

geometrického plánu č. 5981-82/2014 se jedná o nově vzniklý pozemek  p.č. 328/2 ostatní plocha, jiná 

plocha o celkové výměře 110 m2  v k.ú. Přerov, do  vlastnictví J.K.  a Ing.  J.K.,  za cenu v čase a 

místě obvyklou 242 000,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH,  ve znění dle přílohy." 

 

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. 

 

 

1150/40/3/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova -  spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 

7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 vše v  k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov –  

spoluvlastnických podílů o velikosti id. ¾ pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře         

755 m2,  id. ¾ pozemku  p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2, id. ½ pozemku  p.č. 

7166/48 orná půda o výměře 359 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/93 orná půda o výměře 1036 

m2 vše  v k.ú. Přerov  z vlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o. Žerotínovo nám. 641/15 Přerov 

I-Město za cenu v čase a místě obvyklou 219 000 ,- Kč, za předpokladu rozpočtového krytí, ve 

znění přílohy. 

 

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. 

 

 

1151/40/3/2018 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 

2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 204/4, 

p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS 

Přerovská stavební  a.s., Přerov, vše v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje směnu nemovitých věcí – pozemku p.č. 207/1, ostatní plocha o výměře 371 m2,  p.č. 

208/1 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 282 m2, části pozemku  p.č. 2155 /1, ostatní 

plocha, geometrickým plánem č. 6535-35/2017 označenou jako pozemek  p.č. 2155/36 ostatní 

plocha o výměře 244 m2, vše v k.ú. Přerov,  v majetku statutárního města Přerova za pozemky 

204/4 ost. plocha o výměře 18 m2,  p.č. 234/4 ost. plocha o výměře 125 m2, p.č. 4969/5 ostatní 

plocha o výměře 24 m2 a část pozemku p.č. 2167/7, geometrickým plánem č. 6549 -27/2017 

označenou jako pozemek p.č. 2167/8 ostatní plocha o výměře 418 m2, vše v k.ú. Přerov,           

v majetku PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město, 

IČ 27769585 s doplatkem ceny ve výši 1.206.300,- Kč včetně příslušné sazby DPH ve 

prospěch statutárního města Přerova, ve znění dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 
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Termín: 31.07.2018 

 

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. 

 

 

1152/40/3/2018 Zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, 

p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov – prodloužení 

lhůty provedení stavby – dodatek č. 1 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby ze dne 22.10.2014 , která 

byla uzavřena mezi  statutárním městem  Přerov  a TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ 22826611, 

se sídlem Kosmákova 3364/55, 750 02 Přerov, k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – pozemkům p.č. 3343/1 trvalý travní porost, p.č. 3344/3 ost. plocha, p.č. 

3344/4 vodní plocha, p.č. 3345/2 ost. plocha, p.č. 3345/14 ost. plocha, p.č. 3345/16 trvalý 

travní porost,  vše v k.ú. Přerov, na jejímž základě je TK PRECHEZA Přerov z.s., oprávněna 

mít na výše uvedených pozemcích stavbu s názvem „Hala na TK COURTSOL v areálu TK 

PRECHEZA Přerov“. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2018 

 

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. 

 

 

1153/40/3/2018 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 

jako věřitelem a F.M., nájemcem bytové jednotky  v objektu k bydlení  příslušném k části obce Přerov 

I – Město, na pozemku p.č. 793 v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního 

města Přerova, a to na přefakturacích za úklid sklepů v částce 7.537,00 Kč a úroku z prodlení k datu 

25.06.2018 v částce 93,00 Kč,  v měsíčních splátkách 200,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 38 

měsíců/200,00 Kč a 1 měsíc/30,00 Kč ode dne uzavření dohody. 

 

 

1154/40/3/2018 Upuštění od vymáhání pohledávky za panem T.Š. z důvodu 

nedobytnosti a její převod na podrozvahu 

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

nedobytnosti za dlužníkem T.Š., IČ  48728829,  v celkové výši  2 867 230,72 Kč, z toho jistina činí 

581 659,00 Kč a úroky z prodlení 2 285 571,72 Kč ke dni 25.06.2018. 
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1155/40/4/2018 Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 12 

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

důvodové zprávy. 

 

 

1156/40/4/2018 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 

Teplo Přerov a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o., Přerovská rozvojová, s. r. o., Vodovody     

a kanalizace Přerov, a. s., za rok 2017. 

 

 

1157/40/5/2018 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ - schválení 

smlouvy o společnosti pro centralizované zadání  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu“ na služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím 

mobilního operátora 2018 až 2020“, dle přílohy č. 1, 

 

2. pověřuje Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího                 

s uzavřením „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu“ na služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím 

mobilního operátora 2018 až 2020“ mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli,    

k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

1158/40/5/2018 Ozvučení zimního stadionu v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu 

investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení                  

v Olomouckém kraji v roce 2018  a spolufinancovat realizaci projektu „Ozvučení zimního stadionu     

v Přerově“. Výpis z usnesení zastupitelstva města je povinnou přílohou k žádosti o dotaci. 

 

 

1159/40/6/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota Sokol 

Čekyně, z.s. 

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 Tělovýchovná jednota 

Sokol Čekyně, z.s., IČ: 47998750, se sídlem Pod Lipami 12/3, Přerov VII-Čekyně, 751 24 

Přerov, na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let fotbalového oddílu a provoz fotbalového 

hřiště, šaten a sociálního zařízení na pozemcích p.č. 247, 248/1, 249, 250, 403 (ostatní plocha), 

p.č. 251 (ovocný sad), šaten a sociálního zařízení - budovy bez čp/če (objektu občanské 

vybavenosti) stojící na pozemku p.č. 248/2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Čekyně     
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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 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy             

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3429 610  Volný čas (dotační program) 356,6 * - 0,1 356,5 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

155,8 - 51,9 103,9 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

108,0 * + 52,0 160,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

 

 

1160/40/6/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – NIGHT BIRDS - INLINE 

HOCKEY CLUB PŘEROV z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem NIGHT BIRDS - 

INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z.s., IČ: 22866396, se sídlem Jateční 2177/5, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací Mistrovství světa v 

inline hokeji 2018. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy             

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3429 610  Volný čas (dotační program) 386,6 - 30,0 356,6 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

78,0 + 30,0 108,0 
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1161/40/6/2018 Předfinancování projektu ZŠ Svisle 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje předfinancování části nákladů projektu s názvem „Speciální pedagog Základní 

školy Přerov, Svisle 13“, ve výši 180.000,- Kč, v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II  - 

podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu statutárního města 

Přerova pro rok 2018, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.03.2019 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 188 376,8* - 180,0 188 196,8 

3113 610 Základní školy 27 158,7 + 180,0 27 338,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 45 602,2* + 180,0 45 782,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

1162/40/6/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 8.000.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK 

PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, na výstavbu tenisové haly - Reko TA - I. etapa na pozemcích st. p. 3325 

(zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3326/1 (ostatní plocha), p.č. 3343/1 (trvalý travní porost), 

p.č. 3344/3 (ostatní plocha), p.č. 3344/4 (vodní plocha), p.č. 3345/2 (ostatní plocha), st. p. 

3345/12 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3345/14 (ostatní plocha), p.č. 3345/16 (trvalý travní 

porost), p.č. 5013/1 (ostatní plocha), vše v k.ú. Přerov, v roce 2018. Předpokládané celkové 

náklady I. etapy projektu činí 43.000.000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 

2018, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově 

do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy             

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 
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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) 185 547,4 * - 8 000,0 177 547,4 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

160,0 + 8 000,0 8 160,0 

* 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 20 672,2 + 8 000,0 28 672,2 

 

 

1163/40/6/2018 Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 

2018 - 2019, jehož znění včetně příloh je součástí důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

 

1164/40/7/2018 Zpracování územní studie rozvoje místní části Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá radě města Přerova zpracování územní studie 

rozvoje místní části Dluhonice, s důrazem na řešení dopravní obslužnosti v místech, dotčených 

změnami v rámci staveb „D1 stavba 0136 Říkovice – Přerov“ (investor ŘSD ČR) a „Žst. Přerov – 2 

stavba“ (investor SŽDC s. o.). Součástí studie bude i její veřejné projednání s obyvateli MČ 

Dluhonice, a zohlednění výsledků projednání do výsledků územní studie. 

 

 

1165/40/7/2018 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2018, kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, a to dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

 

1166/40/7/2018 Návrh na pojmenování ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov 

VI-Újezdec, Přerov VII-Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenování ulic v Přerově takto: 
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a)  ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5466/310 pojmenovat názvem 

Hvězdná 

b)  ulice v části Přerov VI-Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova , p. č. 1259 pojmenovat 

názvem Obilná  

c)  ulice v části Přerov VII-Čekyně, katastrální území Čekyně -  

     - č. 1)  p. č. 271/22 pojmenovat názvem Štěpnice 

     - č. 2) p. č. 783/10 názvem Nad Roklí 

 

 

1167/40/7/2018 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci při 

přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. 

etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, 

Lhotka“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při přípravě         

a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace 

Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se 

sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, a statutárním městem Přerovem, ve znění, které je přílohou č. 1 

důvodové zprávy. 

 

 

1168/40/7/2018 Stanovení počtu zastupitelů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení stanovit v souladu s § 67 

zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů 

Zastupitelstva města Přerova na volební období 2018 - 2022 na 31. 

 

 

1169/40/8/2018 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 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

V Přerově dne 25. června 2018 

 

 

 

 

 

         Mgr. Vladimír Puchalský                                                                             Ing. arch. Jan Horký 

primátor statutárního města Přerova                                                                  člen Rady města Přerova 

 

 

 


