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USNESENÍ ze 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 27. srpna 2018 

 

1170/41/1/2018 Zahájení, schválení programu 41. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 27. srpna 2018, 

 

2. schvaluje Ing. Vladimíra Holana a Ing. Michala Symerského za ověřovatele zápisu              

41. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

1171/41/2/2018 Výsledek kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva 

města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zápis z kontroly dodržování právních 

předpisů Magistrátem města Přerova v případech uvedených v žádosti o odvolání 

 

 

1172/41/2/2018 Informace o činnosti Rady města Přerova od 40. zasedání 

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

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

(95. schůze Rady města Přerova konané dne 25.6.2018, 96. schůze Rady města Přerova konané dne 

28.6.2018,  97. schůze Rady města Přerova konané dne 12.7.2018 a 98. schůze Rady města Přerova 

konané dne 9.8.2018) 

 

 

1173/41/3/2018 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku  statutárního města Přerova –  p.č. 807/1, p.č. 808/3, p.č. 

813, p.č. 814/1,p.č. 814/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 

814/4, p.č. 814/5, p.č. 879/1- součástí je stavba bez čp/če, p.č. 879/2 - 

součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1, p.č. 880/3 - součástí je stavba 

bez čp/če, p.č. 880/5 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 - součástí 

je stavba bez čp/če, p.č. 880/9, p.č. 881/3 - na pozemku stojí stavba bez 

čp/če, p.č. 882/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 - součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 883/1 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 

883/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 884/1 - součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 885 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 - 

součástí je stavba bez čp/če, p.č. 892/2, p.č. 897/1, p.č. 897/3, p.č. 897/4 - 

součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov  

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

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 807/1 ost. plocha o 

výměře 1250 m2, p.č. 808/3 ost. plocha o výměře 2 m2, p.č. 813 zast. plocha   a nádvoří o výměře 217 

m2, p.č. 814/1 ost. plocha o výměře 2194 m2, p.č. 814/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 894 m2 a 

stavby bez čp/če na pozemku p.č. 814/2 zast. plocha  a nádvoří, p.č. 814/4 zast. plocha a nádvoří o 

výměře 189 m2, p.č. 814/5 ost. plocha o výměře 1401 m2, p.č. 879/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 

291 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 879/2 zast. plocha a nádvoří  o výměře 52 m2, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1 ost. plocha o výměře 3701 m2, p.č. 880/3 zast. plocha a nádvoří 



2 

 

o výměře 83 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2, 

jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 zast. plocha  a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 880/9 ost. plocha o výměře 2761 m2, p.č. 881/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 

33 m2  a stavby bez čp/če na pozemku p.č.881/3 zast. plocha a nádvoří,  p.č. 882/1 zast. plocha a 

nádvoří o výměře 1147 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 zast. plocha a nádvoří o 

výměře 1392 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 883/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 3460 

m2 a stavby  bez čp/če na pozemku p.č. 883/1 zast. plocha a nádvoří, p.č. 883/2 zast plocha  a nádvoří 

o výměře 274 m2 a stavby bez čp/če na pozemku p.č. 883/2 zast. plocha a nádvoří,  p.č. 884/1 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 139 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 885 zast. plocha a nádvoří o 

výměře 486 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 zast. plocha a nádvoří o výměře 276 m2, 

jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 892/2 zast. plocha a nádvoří o výměre 399 m2, p.č. 897/1 ost. 

plocha o výměře 584 m2, p.č. 897/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 59 m2, p.č. 897/4 zast. plocha a 

nádvoří  o výměře 466 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov, z majetku JUTA a.s., 

se sídlem Dukelská 417, 54 401 Dvůr Králové , IČ 45534187. 

 

 

1174/41/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 5307/3 v 

k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                         

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru  statutárního města Přerova - úplatném převodu  části 

pozemku p.č. 5307/3 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  části pozemku p.č. 5307/3      

o výměře cca 160 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

1175/41/3/2018 Převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerov – pozemku 

p.č. 6552/22 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 

věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6552/22  ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 600 m2  v k.ú. Přerov. 

 

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

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6552/22  ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 600 m2  v k.ú. Přerov. 

 

 

1176/41/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404 v k.ú. 

Čekyně 

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

převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404 ovocný sad         

o výměře cca  1100 m2 v k.ú. Čekyně. 
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1177/41/3/2018 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města 

Přerova – nebytového prostoru v domě Bratrská 21-25 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - nebytového 

prostoru č. 91/103 v bytovém domě č.p.90, 91, 92,  příslušném   k části obce Přerov I – Město, 

na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 25) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 90, 91, 92,  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 

1181/16948 na společných částech bytového domu č.p. 90, 91,92 a podílu 1181/16948 na 

pozemku p.č. 596/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 597 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví  

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 90, 91, 92, Bratrská 21, 23, 25 v Přerově, se sídlem 

Bratrská 90/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25888471, za  cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 93.800,- Kč a uzavření kupní smlouvy ve 

znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 

 

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. 

 

 

1178/41/3/2018 Převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – 

budovy občanské vybavenosti č.p. 387,  příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov (Čechova 43) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  

 

a) úplatný převod nemovité věci - stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je postavena na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Byty Čechova s.r.o., IČ 01991001, se sídlem 

Dolní schody 1912/8, Předměstí, 746 01 Opava, za kupní cenu ve výši 9.800.000,- Kč, s tím, že pokud 

bude převod podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, bude ke kupní ceně 

připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. Na úplatný převod stavby občanského vybavení 

č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je postavena na pozemku p.č. 

2152/2 v k.ú. Přerov, bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi statutárním 

městem Přerov jako budoucím prodávajícím a společností Byty Čechova s.r.o. jako budoucím 

kupujícím ve znění dle přílohy č. 1.  

 

b) zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova jako oprávněného ze 

služebnosti k tíži stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je postavena na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, spočívající v právu oprávněného ze 

služebnosti zřídit a provozovat ve stavbě občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) metropolitní síť 

včetně přípojného bodu metropolitní sítě a v povinnosti ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému 

ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup do stavby občanského vybavení č.p. 387 
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(Čechova 43) za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě a 

případné rekonstrukce a odstranění metropolitní sítě.  

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako budoucím oprávněným ze služebnosti a 

společností Byty Čechova s.r.o., IČ 01991001, se sídlem Dolní schody 1912/8, Předměstí, 746 01 

Opava, jako budoucím povinným ze služebnosti, ve znění dle přílohy č. 1. Služebnost bude zřízena 

bezúplatně a na dobu určitou do 16.10.2020.  

 

Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena do 60 dnů ode dne doručení výzvy 

budoucího kupujícího (budoucího povinného ze služebnosti) k uzavření kupní smlouvy a smlouvy o 

zřízení služebnosti budoucímu prodávajícímu (budoucímu oprávněnému ze služebnosti), kterou bude 

budoucí kupující (budoucí povinný ze služebnosti) povinen zaslat budoucímu prodávajícímu 

(budoucímu oprávněnému ze služebnosti) po splnění následujících podmínek, nejpozději však do 

31.12.2019: 

  

- Zastupitelstvo města Přerova schválí úplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 2152/2 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2 a části pozemku p.č. 2152/1 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře cca 606 m2 v k.ú. Přerov, která je vyznačena ve snímku mapy jako příloze č. 2 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní, z vlastnictví statutárního města Přerova jako budoucího vlastníka 

výše uvedených pozemků do vlastnictví budoucího kupujícího za kupní cenu ve výši 1.942,- Kč/m2, s 

tím, že pokud bude převod podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, bude ke 

kupní ceně připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně, a současně 

 

- nabytí účinnosti změny Územního plánu města Přerova, která budoucímu kupujícímu umožní 

realizovat projekt uvedený v preambuli smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti a která bude spočívat v lokální změně územního plánu na pozemcích p.č. 

2152/2 a p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov, za účelem změny využití (přestavby) na bytový – polyfunkční dům 

s bytovými jednotkami a komerčními prostory a výstavby parkoviště pro osobní automobily pro 

potřeby budoucího bytového – polyfunkčního domu. 

 

2. rozhoduje podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů 

  

 1. v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) o pořízení změny Územního plánu města 

Přerova na základě požadavku žadatele změny části plochy polyfunkční komplexy 

vybavenosti na plochu bydlení bytového, 

 

2. v souladu s ust. § 54 odst. 4) o podmínění pořízení předmětné změny Územního plánu 

města Přerova úhradou nákladů na zpracování změny a vyhotovení úplného znění 

územního plánu po jeho změně. 

 

3. 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. 

 

 

1179/41/3/2018 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 500/1 v k.ú. Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 500/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 

324-1/2015 označené jako díl „a“  o výměře 0,44 m2 v k.ú. Dluhonice z vlastnictví 
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statutárního města Přerova do vlastnictví paní K.K. za kupní cenu 350,- Kč (cena v místě a 

čase obvyklá) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 

 

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. 

 

 

1180/41/3/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163 vše v k.ú. 

Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení: 

 

1. zrušit své usnesení č. 971/33/3/2017 ze dne 20.11.2017, kterým schválilo bezúplatný převod 

pozemků p.č. 6868/154 ost. pl., ost. dopravní pl. o výměře 197 m2, p.č. 6868/155 ost.pl., ost. 

dopravní pl. o výměře 220 m2 a část pozemku p.č. 6868/83 označeného dle geometrického 

plánu č. 6184-31/2015_a nově jako pozemek p.č. 6868/163 ost. pl., dráha o výměře 2.872 m2 v 

k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 

1222, IČ 70994226  do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

2. si vyhradit rozhodnout o zřízení věcného břemene - služebnosti uvedené v bodu 4 návrhu na 

usnesení. 

 

3. schválit úplatný převod pozemků p.č. 6868/154 ost. pl., ost. dopravní pl. o výměře 197 m2, p.č. 

6868/155 ost.pl., ost. dopravní pl. o výměře 220 m2 a část pozemku p.č. 6868/83 označeného 

dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a nově jako pozemek p.č. 6868/163 ost. pl., dráha o 

výměře 2.872 m2 v k.ú. Přerov 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 ve výši 2.290.000,-Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

 

4. schválit zřízení věcného břemene - služebnosti: 

 

a)  stezky a cesty k tíži nově vzniklého pozemku p.č. 6868/163 v k.ú. Přerov ve prospěch 

prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se sídlem  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 

70994226 (in personam) a zároveň (in rem) ve prospěch prodávajícího jako aktuálního vlastníka, jakož 

i každého dalšího eventuelně budoucího vlastníka pozemku p.č. 910/1, pozemku p.č. 6868/83 a nově 

vzniklého pozemku p.č. 6868/166 (panující nemovité věci) v k.ú. Přerov dle geometrického plánu č. 

6184-31/2015_a označeného jako služebnost "A",  

 

b) strpět umístění historického vozidla dráhy (železniční vozidlo) k tíži nově vzniklého pozemku p.č. 

6868/163 v k.ú. Přerov (služebný pozemek) ve prospěch prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se 

sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a 

označeného jako služebnost "B",  

 

c) strpět parkování automobilů k tíži pozemku p.č. 6868/155 v k.ú. Přerov (služebný pozemek ) ve 

prospěch prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 

70994226 dle geometrického plánu č. 6571-92/2017,  

 

ve znění dle přílohy č. 1. 
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Služebnosti budou zřízeny bezúplatně a na dobu neurčitou. 

 

5. pověřit náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 3 a 

4  návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

1181/41/3/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemku  p.č. 542/2 a p.č. 552/8  oba v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 542/2  ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 206 m2 a p.č. 552/8 ostatní plocha 

ostatní komunikace o výměře 65 m2 oba v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví M.P., A.V., Š.V. 

zastoupené insolvenční správkyní Ing. Alenou Fiantovou a M.V. zůstavitele zastoupeného 

soudním komisařem pro úkony soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti JUDr. Jitkou 

Palackou za celkovou kupní cenu 135 500,- Kč a uzavření kupní smlouvy mezi M.P., A.V. 

jako prodávajícími a statutárním městem Přerov jako kupujícím ve znění přílohy č. 1, uzavření 

kupní smlouvy mezi JUDr. Jitkou Palackou, soudním komisařem pro úkony soudu prvního 

stupně v řízení o pozůstalosti po zůstaviteli M.V. jako převodcem a statutárním městem Přerov 

jako nabyvatelem ve znění přílohy č. 2 a uzavření kupní smlouvy mezi Ing. Alenou Fiantovou, 

insolvenční správkyní zastupující dlužníka Š.V. jako prodávajícím a statutárním městem 

Přerov jako kupujícím. 

 

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. 

 

 

1182/41/3/2018 Úplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 542/3 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov  - pozemku p.č. 

542/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 93 m2  v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví 

Mgr. Š.H. a Ing. D.D. (každý id. 1/2) za cenu v čase a místě obvyklou 111 600,- 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  usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání 

 

 

1183/41/3/2018 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov – částí  pozemků  p.č. 6651/1  a p.č. 6651/6 oba v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - částí  pozemků  p.č. 6651/1 zahrada o výměře 83 

m2 a p.č. 6651/6 zahrada o výměře  54 m2 oba v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č.  

6671-5/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 6651/8 zahrada  o výměře  137 m2 v k.ú. 
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Přerov, z vlastnictví A. a  P.P., do vlastnictví statutárního města Přerova, za  cenu v čase a 

místě obvyklou 54 700,- Kč, ve znění přílohy. 

 

2. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 6651/1 zahrada o 

výměře 655 m2, p.č. 6651/6 zahrada o výměře o výměře 482 m2, p.č. 6651/5 zastavěná plocha 

a nádvoří jehož součástí je stavba pro rekreaci  č.e. 336 o výměře 26 m2  a  p.č. 6651/7  

zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 143 m2 vše v k.ú. Přerov   ve vlastnictví  A. a P.P. 

 

3. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6651/1 zahrada o výměře 655 m2, p.č. 6651/6 

zahrada o výměře o výměře 482 m2, p.č. 6651/5 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je 

stavba pro rekreaci  č.e. 336 o výměře 26 m2 a p.č. 6651/7  zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 143 m2 vše v k.ú. Přerov   ve vlastnictví  A. a P.P. 

 

4. rozhodlo nevyužít předkupní právo k pozemkům  p.č. 6651/1 zahrada o výměře 655 m2, p.č. 

6651/6 zahrada o výměře o výměře 482 m2, p.č. 6651/5 zastavěná plocha a nádvoří jehož 

součástí je stavba pro rekreaci  č.e. 336 o výměře 26 m2 a p.č. 6651/7  zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 143 m2 vše v k.ú. Přerov   ve vlastnictví  A. a P.P. 

 

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

1. a 4. návrhu  usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání 

 

 

1184/41/3/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerov – pozemku p.č.  6868/162 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 ve výši 968.000,-Kč včetně DPH 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 práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

1185/41/3/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov -  pozemku p.č. 7166/116 a p.č. 7166/136 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerov - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 pozemku p.č. 7166/116 orná 

půda o výměře 755 m2 a  id 1/4 pozemku p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2 oba v k.ú. Přerov 

z vlastnictví M.P. za dohodnutou kupní cenu 66 667,- Kč, za předpokladu rozpočtového krytí, ve znění 

přílohy. 
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1186/41/3/2018 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

- části pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Vinary u Přerova a zrušení věcných 

břemen váznoucích na převáděné části pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Vinary 

u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. st. 1 zastavěná plocha a nádvoří, dle 

geometrického plánu č. 381-5/2012 označené jako p.č. 443 o výměře 24 m2 v k.ú. Vinary u 

Přerova z vlastnictví paní L.A. za kupní cenu 10.800,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá a 

zrušení věcného břemene bytu a věcného břemene užívání zřízeného k tíži pozemku p.č. 443 v 

k.ú. Vinary u Přerova pro pana J.A. a uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zrušení věcného 

břemene mezi paní L.A. (jako prodávajícím), statutárním městem Přerov (jako kupujícím) a 

panem J.A. (jako oprávněným z věcných břemen) ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 

 

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. 

 

 

1187/41/3/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - částí pozemků p.č. 182, p.č. 183 a p.č. 184 vše v k.ú. Henčlov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 182 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, 

dle geometrického plánu č. 379-4/2016 označené novým p.č. 28/6 z majetku pana J.G. do 

majetku statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 11.000,- Kč – cena v místě a čase 

obvyklá a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 

 

2. schvaluje úplatný převod části pozemku 183 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2  dle 

geometrického plánu č. 379-4/2016 označené novým p.č. 28/5 ze spoluvlastnictví manželů 

JUDr. L. a J.V. do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 21.000,- Kč – 

cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 2. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 

 

3. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 184 zastavěná plocha a nádvoří, dle 

geometrického plánu č. 379-4/2016 označené novým p.č. 28/4 o výměře 14 m2 v k.ú. Henčlov 

z vlastnictví pana PhDr. Doc. Z.V. do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu ve 

výši 7.000,- Kč – cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy 

č. 3. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 
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4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1., 2. a 3.  návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do 

katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

1188/41/3/2018 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v 

k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 966/33/3/2017 z jeho 33. zasedání konaného dne 

20.11.2017, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod nemovitých věcí - 

pozemků p.č. 2152/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1257 m2 a p.č. 2152/2 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České 

republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, 

do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 2.600.000,- Kč, za 

podmínky zajištění finančních prostředků na úhradu kupní ceny, s tím, že součástí kupní 

smlouvy měl být závazek statutárního města Přerova uhradit Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových částku 1,967 Kč denně za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov 

o výměře 11,40 m2 statutárním městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.6.2017 do 

okamžiku nabytí právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

dle kupní smlouvy. 

 

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 1257 m2 a p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2, 

oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou 

kupní cenu ve výši 3.950.000,- Kč, za podmínky zajištění finančních prostředků na úhradu 

kupní ceny a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. Součástí kupní smlouvy bude 

závazek statutárního města Přerova uhradit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových náhradu za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o výměře 11,40 m2 

statutárním městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.6.2017 do okamžiku nabytí 

právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy, 

a to za období od 1.6.2017 do 31.12.2017 ve výši 422,- Kč a od 1.1.2018 ve výši 2,019 Kč 

denně. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.09.2018 

 

 

1189/41/3/2018 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –   

pozemků p.č. 588/2 , p.č. 589/2 za pozemky  p.č. 593/3 a p.č. 593/4 a p.č. 

593/5 , vše v k.ú.  Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje směnu  podílu id. 2/3 na pozemcích p.č. 588/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 

o výměře 61 m2 a p.č. 589/2 (zahrada) o výměře 8 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví 
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statutárního města Přerova za pozemky p.č. 593/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 

výměře 59 m2 a p.č. 593/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 11 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova ve vlastnictví I.Z., směnu podílu id. 1/3 na pozemcích p.č. 588/2 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 61 m2 a p.č. 589/2 (zahrada) o výměře 8 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 593/5 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 36 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví J.Z., a 

uzavření vícestranné směnné smlouvy dle přílohy č. 1.  

 

Směny pozemků budou realizovány bez doplatku rozdílu cen směňovaných nemovitostí. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.09.2018 

 

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. 

 

 

1190/41/3/2018 Souhlas s demolicí  stavby bez čp/če , která je součástí pozemku p.č. 

807/2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodnout o demolici stavby bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku 

p.č.  807/2 zast. plocha   a nádvoří v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova. 

 

2. schvaluje demolici stavby bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku p.č. 807/2 zast. 

plocha a nádvoří v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova.  Demolice bude 

provedena investorem stavby a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, se 

sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, v rámci přípravy stavby I/55 Přerov – průtah centrem, 

1. etapa na náklady investora. 

 

 

1191/41/3/2018 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č. 18 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova a 

uzavření darovací smlouvy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 18 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a 

informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 

45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1  ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010,  č. 

3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7 ze 

dne 1.7.2011,  č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012,  č. 10 ze dne 17.9.2013,  č. 11 ze 

dne 15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016, č. 14 ze dne 30.8.2016, č. 15 ze 

dne 22.8.2017, č. 16 ze dne 22.8.2017 a č. 17 ze dne 23.5.2018, kterým se upravuje zřizovací 

listina tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládá:  

 

- objekt občanské vybavenosti č.p. 3448, (Hvězdárna) příslušný k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 5276/4 v k.ú. Přerov, včetně součástí a příslušenství, v celkové účetní ceně 

1.373.773,90Kč, 
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- pozemek p.č. 5276/2 ost. pl., ost. komunikace o výměře 246 m2 v k.ú. Přerov v účetní ceně 750,-Kč,  

 

- pozemek p.č. 5276/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 308 m2 v k.ú. Přerov  v účetní ceně 29.455,-Kč,  

 

- pozemek p.č. 5276/19 ost. pl., ost. komunikace o výměře 41 m2 v k.ú. Přerov v účetní ceně 123,-Kč, 

ve znění přílohy č. 1. 

Dodatek nabývá účinnosti od 1.9.2018. 

 

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci v celkové účetní ceně 25.632,- Kč, 

(seznam bude přílohou smlouvy) mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a 

příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-

Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, jako obdarovaným, ve znění dle přílohy č. 2, a to 

za podmínky, že Zastupitelstvo města Přerova schválí uzavření dodatku č. 18  ke zřizovací 

listině  příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov 

I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1  ze dne 

2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010, č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 

2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7 ze dne 1.7.2011, č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 

28.12.2012, č. 10 ze dne 17.9.2013, č. 11 ze dne 15.9.2014, č. 12  ze dne 20.4.2015, č. 13 ze 

dne 19.5.2016, č. 14 ze dne 30.8.2016, č. 15 ze dne 22.8.2017, č. 16 ze dne 22.8.2017 a č. 17 

ze dne 23.5.2018, dle bodu 1. návrhu na usnesení. Darovací smlouva nabývá účinnosti od 

1.9.2018. 

 

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

2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

1192/41/3/2018 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerov   k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. 

Přerov  prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 1144/40/3/2018 ze dne 25.6.2018 

 

2. rozhoduje o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité věci do 

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

o výměře 932 m2 v k.ú. Přerov. 

 

3. neschvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný převod a schválit bezúplatný převod 

nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha 

ostatní komunikace o výměře 932 m2 v k.ú. Přerov. 

 

4. schvaluje jménem statutárního města Přerov jako osoby oprávněné z předkupního práva k 

pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 932 m2 v k.ú. Přerov,  ČR-

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, jako 

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

 

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

právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti na právní jednání 

dle bodu 4. usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z katastru 

nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 
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1193/41/3/2018 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6590/75 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, 

prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §106 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 

6590/75 ostatní plocha o výměře 326 m2 v k.ú. Přerov manželům Ing. M.K. a H.K., jako 

osobám povinným  z  předkupního práva. 

 

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. 

 

 

1194/41/3/2018 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – veřejného osvětlení vybudovaného na částech pozemků p.č. 

1247/4, p.č. 1249/1, p.č. 1249/3, p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5 p.č. 

1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                                                

2. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova - komunikace do majetku statutárního města Přerova 

vybudované na pozemcích p.č. 1249/3, p.č. 1249/1, p.č. 1260/4, p.č. 

1258/3, p.č. 1258/2, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 

1258/1, p.č. 1260/1, p.č. 1259, p.č. 1260/5, p.č. 1260/9, p.č. 1260/6 vše v 

k.ú. Újezdec u Přerova                                                                             

3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova  - částí pozemků p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 

1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/6, p.č. 1260/9, p.č. 1258/2, p.č. 

1260/1, p.č. 1260/5 všechny v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů vybudovaného na pozemcích p.č. 

1247/4, p.č. 1249/1, p.č. 1249/3, p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5 p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, 

p.č. 1258/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví stavebníků - *** J*** J***, bytem ***, 

A*** V***, bytem ***, P*** Š***, bytem ***2, Z***H*** bytem ***, L*** H***, bytem 

***, ***R*** P***, bytem ***, *** E*** P***, bytem ***, L*** K***, bytem ***, M*** 

K***, bytem ***, J*** M***, bytem ***, P*** M***, bytem ***, V***Š***, bytem ***, 

M*** Š***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova. Nejprve bude uzavřena 

smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi výše uvedenými stavebníky (jako budoucími 

dárci) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 1. 

Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží 

budoucímu obdarovanému doklad o povolení užívání stavby inženýrské sítě – kabelové 
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vedení veřejného osvětlení včetně sloupů, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí 

darovací smlouvy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 

 

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

komunikace vybudované na pozemcích p.č. 1249/3, p.č. 1249/1, p.č. 1260/4, p.č. 1258/3, p.č. 

1258/2, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/1, p.č. 1259, 

p.č. 1260/5, p.č. 1260/9, p.č. 1260/6 vše v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví stavebníků - 

*** J*** J***, bytem ***, A*** V***, bytem ***, P*** Š***, bytem ***, Z*** H***, 

bytem *** L*** H***, bytem ***, ***R*** P***, bytem ***, *** E*** P***, bytem ***, 

L*** K***, bytem ***, M*** K***, bytem ***, J*** M***a, bytem ***, P*** M***, 

bytem ***, V*** Š***, bytem ***, M*** Š***, bytem *** do majetku statutárního města 

Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi výše uvedenými 

stavebníky (jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím 

obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 2.  

Darovací smlouva do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu 

obdarovanému doklad o povolení užívání stavby komunikace, nejpozději však do 3 let od 

uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 

 

3. schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 1258/3 orná půda o výměře cca 30 m2, p.č. 

1258/7 orná půda o výměře cca 28 m2, p.č. 1258/1 orná půda o výměře cca 72 m2 všechny v 

k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví *** J*** J***, bytem *** části pozemku p.č. 1258/4 

orná půda o výměře cca 17 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z podílového spoluvlastnictví pana 

P*** Š***, bytem *** (id 5342/10000) a paní A*** V***, bytem *** (id 4658/10000), části 

pozemku p.č. 1258/5 orná půda o výměře cca 17 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ze společného 

jmění manželů Z*** a L*** H***, bytem ***, části pozemku p.č. 1258/6 orná půda o 

výměře cca 10 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ze společného jmění manželů *** R*** a ***. 

E*** P***, bytem ***, části pozemku p.č. 1260/6 orná půda o výměře cca 16 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova ze společného jmění manželů L*** a M*** K***, bytem ***, části 

pozemku p.č. 1260/9 orná půda o výměře cca 26 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ze společného 

jmění manželů V***a M*** Š*** bytem ***, části pozemku p.č. 1258/2 orná půda o výměře 

cca 1 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z podílového spoluvlastnictví pana J***S***, bytem *** 

(id ½) a paní *** V***S***, bytem ***(id ½), části pozemku p.č. 1260/1 orná půda o 

výměře cca 2 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví M*** D***, bytem *** a části 

pozemku p.č. 1260/5 orná půda o výměře cca 5 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ze společného 

jmění manželů J*** M***, bytem *** a P*** M***, bytem *** do majetku statutárního 

města Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi výše 

uvedenými vlastníky pozemků (jako budoucími dárci) a statutárním městem Přerov (jako 

budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 3. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 
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4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1., 2., 3. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

1195/41/4/2018 Rozpočtové opatření č. 13, 14 a 15 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení schválit rozpočtové opatření - posílení rozpočtu Kulturních a 

informačních služeb o 1 800 000 Kč (rozšíření programu vánočních oslav 2018 - ledová 

plocha na bruslení). 

 

2. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle upravené důvodové zprávy. 

 

1196/41/4/2018 Rozpočtové opatření č. 13, 14 a 15 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 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) 

 

144 713,6 * - 1 200,0 143 513,6 

3113 610  Základní školy 31 142,8 * + 1 200,0 32 342,8 

  

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

61X  Školská zařízení 52 670,0 * 

 
+  1 200,0 53 870,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

1197/41/4/2018 Mimořádná dotace - podpora de minimis na doplňkovou činnost 

Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 900.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis mezi statutárním městem 

Přerovem a subjektem Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem nám. T. G. 

Masaryka 8, 750 00  Přerov, IČ: 45180512 na úhradu nákladů za spotřebované energie 

restauračního zařízení Městský dům; na opravy, údržbu a revize majetku a zařízení užívaného 

v restauračním zařízení Městský dům; na odpisy nemovitého a movitého majetku 

restauračního zařízení Městský dům; na úhradu části správní režie, 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 154 834,2 * - 900,0 153 934,2 

2141 141  Vnitřní obchod 0,0 + 900,0 900,0 

* 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 

28 718,3 * + 900,0 29 618,3 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy            

o poskytnutí dotace - podpory de minimis dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

1198/41/4/2018 Dotace pro Dechový orchestr Haná Přerov, z. s. 

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 Dechový orchestr Haná 

Přerov, z. s., IČ: 03789209, se sídlem Smetanova 291, 751 03 Brodek u Přerova, na částečnou 

úhradu nákladů spojených s účastí na Mezinárodním hudebním festivalu ve španělské 

Barceloně. 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) 

103,9 - 80,0 23,9 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 225,0 + 80,0 305,0 

 

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

dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

1199/41/5/2018 Vymáhání smluvní pokuty za společnostmi TESCO SW a.s. a O2 

Czech Republic a.s. –návrh na uzavření dohody o narovnání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem 

Přerov, Bratrská 34, PSČ 750 11 jako účastníkem č. 3, a společnostmi TESCO SW a.s., se 

sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 25892533 jako účastník č. 1. 

a O2 Czech Republic a.s. (dříve „Telefónica Czech republic, a.s.“), se sídlem Praha 4 – 

Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČ: 60193336 jako účastník č. 2., jejímž 
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předmětem je narovnání veškerých vzájemných závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo č. 

SML/0175/2014 ze dne 17.3.2014 (dále jen „Smlouva“).  

 

Dohodou o narovnání se účastník č. 1. TESCO SW a.s. zaváže poskytnout statutárnímu městu Přerovu 

v rámci Smlouvy softwarové služby v rozsahu 138 hodin, jejichž obsahem bude plnění rozdílné do 

plnění dle čl. II odst. 1 Smlouvy [tj. poskytování technické a uživatelské podpory (servisu), včetně 

maintenance dle přílohy č. 1 (str. 60-63) Smlouvy a dle přílohy č. 7 Smlouvy]. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem Dohody dle bodu 1 tohoto 

usnesení. 

 

 

1200/41/5/2018 Akce nad 500 tis. Kč 2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí plnění realizace schválených Akcí nad  500 tis. Kč  roku 2018 dle přiložené 

tabulky a dle důvodové zprávy k 30.6.2018 

 

2. bere na vědomí plnění schválených Projektových dokumentací (investice) roku 2018 dle 

přiložené tabulky a důvodové zprávy k 30.6.2018 

 

 

1201/41/5/2018 Stavební objekty SO 121.2 Cyklostezka nová a SO 122.2 Chodníky 

nové v rámci stavby "I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská" - 

spolufinancování 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr spolufinancování stavby silnice "I/55 

Přerov okružní křižovatka Dluhonská", připravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Olomouc. 

Jedná se o stavební objekty SO 121.2. Cyklostezka nová a SO 122.2 Chodníky nové v předpokládané 

výši 567.321,00 Kč bez DPH, předpokládaná realizace stavby 2019-2020. 

 

 

1202/41/5/2018 Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa v roce 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje realizaci  Projektu Regenerace panelového 

sídliště Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6),  v roce 2019 dle důvodové zprávy, za podmínky 

finančního krytí. 

 

 

1203/41/5/2018 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“ - schválení Dodatku č. 1 

„Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 „Smlouvy o společnosti 

pro centralizované zadání veřejné zakázky malého rozsahu“, č. SML/1004/2018, dle přílohy č. 2. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o společnosti pro 

centralizované zadání veřejné zakázky malého rozsahu“, č. SML/1004/2018, bude realizováno 

podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření usnesením 

Zastupitelstva města Přerova, č. usn. 1157/40/5/2018, ze dne 25. června 2018. 
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1204/41/6/2018 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2019 

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 upravené přílohy 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2019 takto: 

 

 Dotační program na podporu oblasti kultury pro rok 2019 s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2019 na podporu účelu stanoveného v tomto 

dotačním programu činí 1 998 000 Kč, 

 

 Dotační program na podporu oblasti sportu pro rok 2019 s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2019 na podporu účelu stanoveného v tomto 

dotačním programu činí 12 420 000 Kč,  

 

 Dotační program na podporu oblasti volného času pro rok 2019 s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2019 na podporu účelu stanoveného v 

tomto dotačním programu činí 464 600 Kč,  

 

 Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2019 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2019 na podporu účelu 

stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 891 600 Kč, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.08.2018 

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

rok 2019 za těchto podmínek: 

 

 žádosti budou podávány v termínu od 1. 10. 2018 do 12. 10. 2018, 

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

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 29. 8. 2018 v Městském informačním centru na nám. 

TGM a na pracovištích: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 02 

Přerov - při žádosti o dotaci v oblasti kultury, 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 

7), 750 02 Přerov - 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: 30.08.2018 

 

1205/41/7/2018 Harmonogram rekonstrukce školních hřišť 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje harmonogram rekonstrukce následujících školních hřišť při základních školách: 

 

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, v období 2018 – 2019,  
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 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14, v 

období 2019 – 2020,  

 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, v období 2020 – 2021. 

 

Bližší časový rozpis těchto rekonstrukcí je uveden v důvodové zprávě. 

 

2. ukládá Radě města Přerova zajistit zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci 

školního hřiště při Základní škole Přerov, U tenisu 4, do 30. 06. 2019. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:  

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis, Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 153 634,2* - 500,0 153 134,2 

 025 Projektové dokumentace (investice) 25 702,3 + 500,0 26 202,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

1206/41/7/2018 Záměr vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje předfinancování části uznatelných výdajů projektu ve výši 100.000,- Kč v rámci 

113. výzvy Ministerstva životního prostředí „Operačního programu Životní prostředí 2014 - 

2020“ z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2018 

 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnostij. n. (rezerva) 173 063,4* - 100,0 172 963,4 

3113 610 Základní školy 29 577,8 + 100,0 29 677,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 50 780,5* + 100,0 50 880,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

1207/41/7/2018 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 

rok 2018/2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 60.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou právnickou 

osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, 

jako příjemcem, na provozní náklady Církevní mateřské školy v Přerově a jejího zařízení školního 

stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové zprávy a realizované v období 

od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018, a to pouze za 

splnění následujících podmínek: 

 

 Církevní mateřská škola v Přerově bude mít k 1. 9. 2018 zapsáno k  předškolnímu vzdělávání 

alespoň 20 dětí, 

 

 úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 pro celodenní dítě (mimo poslední 

ročník předškolního vzdělávání) bude v Církevní mateřské škole v Přerově činit alespoň 80% 

maximální výše úplaty za předškolní vzdělávání pro celodenní dítě (mimo poslední ročník 

předškolního vzdělávání) v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem pro 

příslušný školní rok. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

2. schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy v 

Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, v zařízeních školního 

stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem 

mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu 

určitou od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti zapsané do 

jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, Palackého 2833/17a. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

 

1208/41/7/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Fantasy Přerov z.s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fantasy Přerov z.s., IČ: 

03267041, se sídlem Čsl. letců 1771/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu 

nákladů spojených s účastí jeho 10 členek na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 

konaného v Jihoafrické republice 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: 30.09.2018 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. 

 (individuální dotace) 

3,9 * - 3,9 0,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 151 959,7 * - 46,1 151 913,6 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

8 180,0 * 

  
+ 50,0 8 230,0 

  

* 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 28 672,2 + 46,1 28 718,3 

 

 

1209/41/7/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Česká federace 

mažoretkového sportu, z. s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Česká federace 

mažoretkového sportu, z. s., IČ: 65914031, se sídlem U výstavby 492/5, Dolní Měcholupy, 

111 01 Praha 10, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací sportovní akce Back 

Together, konané v Přerově 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: 30.09.2018 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. 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 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. 

 (individuální dotace) 

23,9 * - 20,0 3,9 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

8 160,0 + 20,0 8 180,0 

  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

1210/41/8/2018 Pokuta za správní delikt - Ke Tmeni 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje neuplatnění náhrady škody ve výši 71.000,-- Kč 

po Mgr. Z.V., jakožto bývalém vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, vzniklou 

udělením pokuty za správní delikt ve výši 70.000,-- Kč a nákladů řízení ve výši 1.000,-- Kč za 

provedení dočasné opravy pozemní komunikace na pozemcích p. č. 312/1 a 448/1 vše v k. ú. Újezdec 

u Přerova (ul. Ke Tmeni) bez stavebního povolení Odborem správy majetku a komunálních služeb. 
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1211/41/8/2018 Smlouva s partnerským městem Kędzierzyn-Koźle  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje smlouvu o partnerství mezi statutárním městem 

Přerovem a městem Kędzierzyn-Koźle, a to na dobu neurčitou. 

 

 

1212/41/9/2018 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 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

V Přerově dne 27. 8. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                               Ing. Vladimír Holan 

primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova 


