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USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 25. února 2019 

 

71/4/1/2019 Zahájení, schválení programu 4. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 25. února 

2019, 

 

2. schvaluje Ing. Milana Passingera a RSDr. Josefa Nekla za ověřovatele zápisu 4. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

72/4/2/2019 Návrh na personální změnu - Kontrolní výbor 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí do funkce člena Kontrolního výboru pana Ing. Jiřího 

Kohouta. 

 

73/4/2/2019 Informace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(4. schůze Rady města Přerova konané dne 7.12.2018, 5. schůze Rady města Přerova konané dne 

13.12.2018, 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3.1.2019, 7. schůze Rady města Přerova 

konané dne 17.1.2019,  8. schůze Rady města Přerova konané dne 11.2.2019). 

 

74/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad tvořený 

nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – částmi 

pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně, do 

základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města 

Přerova, s.r.o.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý 

vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 

1222/9 (orná půda) o výměře cca 900 m2, částí pozemku p.č. 1222/10 (orná půda) o výměře cca          

2 070 m2 a částí pozemku p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 800 m2, vše v k.ú. 

Čekyně, do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.,              

IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. 

 

75/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerov  úplatný převod pozemku p.č. 782 v 

k.ú. Kozlovice u Přerova   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení neschválit záměr statutárního města Přerov - úplatný převod 

pozemku p.č. 782 orná půda o výměře 2554 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

2. nepřijalo návrh usnesení rozhodnout, že statutární město Přerov  nevyužije předkupní právo  

k pozemku p.č. 782 orná půda o výměře  2554 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 
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76/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerov  úplatný převod nemovité věci do 

majetku statuárního města Přerov - pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerov -  pozemku p.č 7164/3 orná  půda o výměře 636 m2  v k.ú. Přerov. 

 

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

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

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

pozemku p.č.7164/3 orná půda o výměře 636 m2 v k.ú Přerov spoluvlastníkům Č.V., F.J., 

F.V., F.V., F.Z., K.J., ČR-Ředitelstvi silnic a dálnic, Na pankráci 546/56, Nusle  Praha 4 jako 

osobám povinným z předkupního práva. 

 

77/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerov  - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/233 a p.č. 

5307/446  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerov -  části pozemku p.č.5307/233  ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha, sportoviště o výměře 85 m2 v k.ú. 

Přerov, geometrickým plánem č.  6557-26b/2017 označený  jako pozemek p.č. 5307/632, 

ostatní plocha, sportoviště v k.ú. Přerov. 

 

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku 

p.č.5307/233  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 

5307/466 ostatní plocha, sportoviště o výměře 85 m2 v k.ú. Přerov, geometrickým plánem č.  

6557-26b/2017 označený  jako pozemek p.č. 5307/632, ostatní plocha, sportoviště v k.ú. 

Přerov. 

 

78/4/3/2019 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku 

p.č. 5307/580 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 5307/580 ostatní plocha, ostatní komunikace  

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

nábř. 90/42 Praha 2 –Nové Město 

 

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

statutárního města Přerov   pozemku p.č. 5307/580  v k.ú. Přerov,  ve vlastnictví ČR-Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 90/42 Praha 2 –Nové Město. 
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79/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 820/1 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 820/1, orná půda, o výměře cca 92 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 820/1, 

orná půda, o výměře cca 92 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

80/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerov úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerov  - pozemku p.č. 509/9 v k.ú. 

Předmostí   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

statuárního města Přerov  pozemku p.č. 509/9 orná půda o výměře 80 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije  předkupní právo k pozemku p.č. 509/9 orná 

půda o výměře 80 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

81/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. 

Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 497/1 ostatní 

plocha, dle geometrického plánu č. 222-72/2018 označené jako p.č. 497/5 ostatní plocha o 

výměře cca 56 m2 v k.ú. Penčice do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 497/1 

dle geometrického plánu č. 222-72/2018 označené jako p.č. 497/5 ostatní plocha o výměře 56 

m2 v k.ú. Penčice. 

 

82/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. 

Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 497/1 

ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 216-130/2018 označené jako p.č. 497/4 ostatní 

plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Penčice do majetku statutárního města Přerova. 
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2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 497/1 

ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 216-130/2018 označené jako p.č. 497/4 ostatní 

plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Penčice. 

 

83/4/3/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova - 

části  pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 6706/1 ost. plocha  v k.ú. Přerov, geometrickým 

plánem  č. 6769-97/2018 označené jako pozemek p.č. 6706/3 ost. plocha o výměře 248 m2, do 

majetku  MPI TECH CZ s.r.o., se sídlem Lipnická 5, Přerov, IČ 28562143 za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 60.000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou 

sazbu DPH. 

 

84/4/3/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 

Přerova - části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

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

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov  o výměře cca 15 m2 

v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na 

společných částech domu č.p. 564  a pozemku p.č. 4394/51 v k.ú. Přerov,  příslušného  k části obce 

Přerov I - Město  za cenu stanovenou v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve 

výši 1.600,- Kč/m2  a to následovně: 

 

Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 

  

564/7            byt                        714/22705 

              

564/8            byt                        716/22705 

 

564/10          byt                        714/22705 

 

564/11          byt                        714/22705 

 

564/16          byt                        716/22705 

 

564/19          byt                        714/22705 

 

564/20         byt                         716/22705 

 

564/24         byt                         716/22705 

 

564/27         byt                         714/22705 

 

564/28         byt                         716/22705 

 

Ostatní byty  SBD Přerov         3111/4541 

 

V případě, že ke dni uzavření kupní smlouvy bude dodání předmětu převodu plněním, které je 

předmětem daně z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné 

sazby daně. 
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Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena kombinovaná smlouva  o  právu provést stavbu 

a o  budoucí kupní smlouvě. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

Kupní smlouva bude uzavřena do 3 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující vyzvou budoucího 

prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. 

 

85/4/3/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 473/1, dle 

geometrického plánu č. 1239-20/2018 označené jako díl „a“  o výměře 40 m2 v k.ú. Předmostí z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní MUDr. I.S. za kupní cenu 36.400,- Kč (cena 

v místě a čase obvyklá) Součástí ujednání kupní smlouvy je úhrada za bezesmluvní užívání pozemku 

za období od 16.5.2016 do doby právních účinků vkladu práva dle kupní smlouvy ve výši 40,- 

Kč/m2/rok. 

 

86/4/3/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  

pozemku p.č. 1438 v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1438 ostatní 

plocha o výměře 346 m2 v k.ú. Žeravice  z majetku statutárního města Přerova do majetku paní E.V., 

za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 93.400,- Kč. 

 

87/4/3/2019 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 7177/3 v  k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovité věci  mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo 

nábř. 390/42, Praha 2, jako převodcem a statutárním městem Přerov jako nabyvatelem na pozemek 

p.č. 7177/3 ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, o výměře 369 m2 v k.ú. 

Přerov,   za podmínek uvedených  čl. IV smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva a o 

zřízení věcného břemene. 

 

88/4/3/2019 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 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. 
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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 dle geometrického 

plánu č. 665-199/2017 označené jako pozemek p.č. 1040/6 v k.ú. Újezdec u Přerova  ve vlastnictví 

statutárního města Přerova s doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 68.100,-Kč, který bude navýšen 

o příslušnou sazbu DPH, ve prospěch statutárního města Přerova a schválit uzavření směnné smlouvy 

mezi PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 14617099 a statutárním městem Přerov. 

 

89/4/3/2019 Prominutí poplatku a úroku z prodlení 

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

v  částce 40.094,00 Kč, tj. 4/5 z částky 50.118,00 Kč, a to za podmínky uhrazení zbývající částky  

10.024,00 Kč, za paní K.F., bývalou nájemkyní bytové prostory č. 12   v objektu č.p. 1605, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 918 v k-ú- Přerov. 

 

90/4/3/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 25.2.2019, 

zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 986.637,00 Kč za paní D.Č., posledně nám známým 

bytem***, a to za byt č. 3 v objektu k bydlení č.p.51, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 3290/2  v k.ú. Přerov, a její převod na podrozvahový účet. 

 

91/4/3/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 25.2.2019, 

zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 209.365,00 Kč za paní 1). Z.P., posledně bytem *** a za 

paní 2). Ž. P., posledně bytem ***, a to za byt č. 1 v objektu k bydlení č.p.1696, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 916 v k.ú. Přerov, a její převod na podrozvahový účet. 

 

92/4/3/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 25.2.2019, 

zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 490.515,00  Kč za panem J.P., posledně nám známým 

bytem ***, a to za byt č. 13 v objektu k bydlení č.p.1946, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 930  v k.ú. Přerov a její převod na podrozvahový účet. 

 

93/4/3/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním nebytového prostoru, úroku z prodlení k datu 

25.2.2019, zaplaceném kolkovném, a to vše v celkové částce 45.270,00 Kč za paní E.I., neznámého 
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pobytu, za bývalou nebytovou prostoru v objektu č.p. 743, příslušném k části obce Přerov I - Město, 

Přerov a její převod na podrozvahový účet. 

 

94/4/3/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu poplatku z prodlení k datu 25.2.2019, 

zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 684.217,00 Kč za paní 1.) M.M., bytem *** 2.) S.M., 

bytem ***,  a to za byt č. 12 v objektu k bydlení č.p.328, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 3290/2  v k.ú. Přerov, a její převod na podrozvahový účet. 

 

95/4/3/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 25.2.2019, 

zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 82.397,00  Kč za paní R.K., ***, a to za byt č. 6 v 

objektu k bydlení č.p.2175, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3346/12  v k.ú. 

Přerov, a její převod na podrozvahový účet. 

 

96/4/3/2019 Provoz sportovišť od 1.5.2019 - pověření službou obecného 

hospodářského zájmu  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje v souladu s  Rozhodnutím Evropské komise 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 o 

použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu poskytováním služby obecného 

hospodářského zájmu na území statutárního města Přerova pro období od 1.5.2019 do 

30.04.2024  v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu dle bodu 2 tohoto návrhu usnesení společnost Sportoviště 

Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi 

statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 

07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako 

poskytovatelem ve znění dle přílohy č. 1. 

 

97/4/3/2019 Zemník Žeravice - podnět člena Zastupitelstva města Ing. arch. Jana 

Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování v záležitostech týkajících se stavební akce „Zemník Žeravice.“ 

 

2. zřizuje pracovní skupinu za úřelem formulování odborného stanoviska města Přerova ke 

stavební akci „Zemník Žeravice“ a jako členy určuje: 

 

předsedkyni komise pro životní prostředí 

předsedkyni místního výboru v Žeravicích 

předsedu Výboru pro místní části 

zástupce Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 
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zástupce Odboru správy majetku a komunálních služeb 

zástupce Technických služeb města Přerova. 

Jmenovité obsazení určí vedoucí jednotlivých složek. 

Organizačního pracovníka určí tajemník úřadu. 

 

98/4/4/2019 Změny Územního plánu města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušný orgán obce dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 

č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

 

1 rozhodlo  

 

1.1. o pořízení změny Územního plánu města Přerova a jejího obsahu podle ust. § 55a odst. 2 

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

 

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

stavebního zákona a podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení, 

 

1.3.  o podmínění pořízení změny Územního plánu města Přerova s úhradou nákladů spojených se 

zpracováním změny a vyhotovení úplného znění územního plánu žadatelem a podle důvodové 

zprávy tohoto návrhu na usnesení. 

 

2. schvaluje pořízení změny územního plánu podmiňující pořizování ´Regulačního plánu 

PŘEDNÁDRAŽÍ-PRŮPICH´ samostatným postupem podle důvodové zprávy tohoto návrhu 

na usnesení. 

 

99/4/4/2019 Podchod cyklostezky pod železniční tratí SŽDC 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 13.342.259,67 Kč a schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města na vybudování „SO 61-19-104, t.ú. Přerov 

- Prosenice, železniční most v km 185,679 (podchod cyklostezky)“ pod železniční tratí SŽDC 

mezi statutárním městem Přerovem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, 

IČO: 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, s úpravou 

článku III. odst. 2 ve znění: Poskytovatel převede Dotaci v její celkové výši nebo postupně po 

částech vždy ve výši odpovídající zhotovitelem skutečně provedeným stavebním pracím na 

Podchodu cyklostezky, a to na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě do 14 

dnů ode dne, kdy mu bude doručena kopie faktury vystavené zhotovitelem na úhradu 

stavebních prací na Podchodu cyklostezky. Faktury budou vystavovány průběžně po dobu 

provádění stavebních prací na Podchodu cyklostezky v maximálně měsíčních intervalech, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. 

účtech 

232 620,0 * + 13 342,3 245 962,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2219 410  Ostatní záležitosti pozemních  komunikací 0,0 + 13 342,3 13 342,3 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 20 465,1 * + 13 342,3 33 807,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

města. 

 

100/4/5/2019 Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol                     

s ekologickým výukovým programem   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje předfinancování níže uvedených schválených projektů základních škol zřizovaných 

statutárním městem Přerovem z Výzvy č. 13/2017 na podporu zajištění realizace ozdravných 

pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší 

vyhlášené Státním fondem životního prostředí České republiky, a to z rozpočtu statutárního města 

Přerova pro rok 2019 v celkové výši 1.336.200 Kč: 

 

 Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, projekt s názvem „Badatelské putování 

labyrintem přírody Jeseníků a Beskyd“ ve výši 150.000 Kč, 

 Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, projekt s názvem „Modré nebe“ ve výši 238.000 

Kč, 

 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, projekt s názvem „Mravenčí dobrodružství“ 

ve výši 135.800 Kč, 

 Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, projekt s názvem „Naší přírodou“ ve výši 

224.000 Kč, 

 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 

45180083, projekt s názvem „Děti Komenské chrání přírodu“ ve výši 288.400 Kč, 

 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, projekt s názvem „Příroda je i náš dům“ ve 

výši 300.000 Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech 

245 962,3* + 1 336,2 247 298,5 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po ůpravě 

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 0,0 + 1 336,2 1 336,2 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 40 984,0* + 1 336,2 42 320,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

101/4/5/2019 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů 

speciálního pedagoga Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, 

Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 5/2019 až 8/2019, a to z rozpočtu statutárního 

města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný 

kalendářní rok. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.04.2019 

 

102/4/5/2019 Prodloužení smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými 

školami a soukromou základní školou    

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 

poskytnutí této dotace číslo SML/364/2012 ze dne 21. 5. 2012, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako předávajícím a společností Soukromá základní škola Acorn's & John's 

school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako 

příjemcem,  

 

Dodatek č. 2 bude upravovat: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 100.000 Kč na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020,  

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2019 do 15. 10. 2019 ve výši 33.333 Kč 

a na období leden až srpen 2020 do 15. 2. 2020 ve výši 66.667 Kč,  

 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/363/2012 

ze dne 21. 5. 2012 a poskytnutí předmětné dotace a jejich případných vratek do 31. 8. 2020, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 340.000 Kč a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                

o poskytnutí této dotace číslo SML/345/2013 ze dne 25. 4. 2013, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako předávajícím a společností Speciální mateřská škola A & J s.r.o.,          

IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem,  

 

Dodatek č. 1 bude upravovat: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 340.000 Kč na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020,  

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2019 do 15. 10. 2019 ve výši 113.333 

Kč a na období leden až srpen 2020 do 15. 2. 2020 ve výši 226.667 Kč,  

 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/475/2013 

ze dne 29. 4. 2013 a poskytnutí předmětné dotace a jejich případných vratek do 31. 8. 2020, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 
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Termín: 31.05.2019 

 

3. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí této dotace číslo SML/346/2013 ze dne 25. 4. 2013, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako předávajícím a společností Základní škola a Mateřská škola Sluníčko 

s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I - Město, Loučská 

237/1, jako příjemcem,  

 

Dodatek č. 1 bude upravovat: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 350.000 Kč na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020,  

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2019 do 15. 10. 2019 ve výši 116.667 

Kč a na období leden až srpen 2020 do 15. 2. 2020 ve výši 233.333 Kč,  

 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/476/2013 

ze dne 29. 4. 2013 a poskytnutí předmětné dotace a jejich případných vratek do 31. 8. 2020, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

4. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření dodatků smluv o 

poskytnutí dotace dle bodů 1, 2 a 3 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření 

a podpisu, 

 

5. schvaluje poskytování školního stravování dětem a žákům zapsaným do: 

 

 Soukromé základní školy Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I 

– Město, U Bečvy 2883/2,  

 Speciální mateřské školy A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 

2883/2, 

 Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, 

Lipník nad Bečvou I - Město, Loučská 237/1, 

 

v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek jako 

žákům základních škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na dobu určitou od 

1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti a žáky zapsané do jmenovaných 

škol a umístěné na pracovištích situovaných v Přerově, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

6. schvaluje uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi statutárním městem Přerov, jako 

předávajícím a společností Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 

25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Předmětem 

výše uvedené smlouvy je zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace č. SML /364/2012 včetně 

dodatku č.1v registru smluv, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

7. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření smlouvy o vypořádání 

závazků v oblasti samostatné působnosti a k jejímu uzavření a podpisu. 
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103/4/5/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 8 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK 

PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s organizací Mistrovství České republiky 

juniorů v sálové cyklistice v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 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) 

416,8 - 8,0 408,8 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

0,0 + 8,0 8,0 

 

104/4/5/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – KSK Limit, 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 KSK Limit, z.s., IČ: 

04995619, se sídlem U Tenisu 851/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu 

nákladů spolku spojených s organizací extrémního překážkového závodu GEROY v roce 

2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

2. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 6 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

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

04995619, se sídlem U Tenisu 851/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu 

nákladů spolku spojených s organizací dětského extrémního překážkového závodu GEROY 

KIDS v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 



13 

 

3. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

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

04995619, se sídlem U Tenisu 851/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu 

nákladů spolku spojených s organizací extrémního překážkového závodu GEROY 

GAUČINK v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

4. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávních smluv o 

poskytnutí dotace dle bodů 1, 2 a 3 tohoto usnesení, 

 

5. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

 PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. 

 (individuální dotace) 

408,8 * - 39,0 369,8 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

8,0 * + 39,0 47,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

105/4/6/2019 Dodatek ke zřizovací listině Sociálních služeb města Přerova, p.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Sociální služby města Přerova, p.o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 

Kabelíkova 14a. Znění Dodatku č. 9 je přílohou důvodové zprávy. 

 

106/4/7/2019 Rozpočtové opatření č. 25  

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

 

107/4/7/2019 Rozpočtové opatření - převody - akce nad 500 tis. Kč včetně 

projektových dokumentací 

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

 

108/4/7/2019 Rozpočtové opatření - převody 

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

důvodové zprávy. 

 

109/4/7/2019 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 

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

důvodové zprávy. 
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110/4/7/2019 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení Městského zastupitelstva v Přerově č. 174/13/4 ze dne 07.09.2000, 

 

2. schvaluje krátkodobé nákupy (tj. do 1 roku) a následné prodeje produktů peněžního trhu do 

maximální výše 300 mil. Kč v závislosti na stavu dočasně volných finančních prostředků, 

 

3. pověřuje těmito nákupy a prodeji odbor ekonomiky. 

 

111/4/7/2019 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení 

jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení záchranářské 

čtyřkolky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský 

záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, 

IČ:70885940, na pořízení záchranářské čtyřkolky. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. 

 (rezerva) 

75 983,3 * - 300,0 75 683,3 

5511 110  Požární ochrana - profesionální 

část 

0,0 + 300,0 300,0 

* 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 33 807,4 * + 300,0 34 107,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

112/4/7/2019 Mimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 120.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2019 mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna Racek, s. r. o. se sídlem gen. Štefánika 

185/38, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 62582178 na pokrytí části mzdových nákladů 

prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice. 
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2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2019 dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

113/4/8/2019 Demolice bytového domu č.p.1573, Velké Novosady, Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

    rozpočet      

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

247 298,5 *  + 25 000,0 272 298,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

   rozpočet      

po úpravě 

3745 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210469 

 - Demolice objektu 1573, Velké Novosady, 

Přerov) 

0,0 + 25 000,0 25 000,0 

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Demolice objektu 1573, 

Velké Novosady, Přerov, dle důvodové zprávy, 

 

3. schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR na podporu revitalizace území v r. 2019, 

podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na projekt "Demolice 

objektu 1573, Velké Novosady, Přerov", dle důvodové zprávy, 

 

4. schvaluje projekt následného využití území po demolici, dle přílohy č. 2, 

 

114/4/8/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy 

Jasínkova 17, Přerov“  

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

„Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, Přerov“ dle důvodové zprávy. 

 

115/4/9/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci. 

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 1 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku. 
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116/4/9/2019 Uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového příspěvku 

zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské 

policie Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerov, jako dárcem, a F.D., bytem ***, jako obdarovaným, na poskytnutí náborového 

příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov ve výši 

50.000,-Kč v souladu s podmínkami stanovenými Vnitřním předpisem MP č. 1/2018 vydaným 

Zastupitelstvem města Přerova dne 23.4.2018 usnesením č. 1106/38/7/2018. 

 

117/4/9/2019 Volba předsedů a členů místních výborů a volba předsedy a členů 

Výboru pro místní části 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. volí v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy místních výborů v následujících 

místních částech s účinností od 1. 3. 2019 takto: 

 

ČEKYNĚ: Ing. Bohumír Střelec - předseda, Miloslav Kolský, MVDr. Pavel Rousek, Adam Obzina, 

Jindřich Švestka 

 

DLUHONICE: Oldřich Boráň - předseda, Jaromír Metelka, Radek Zlámal, Simona Bouchalová, Ing. 

Rostislav Hlávka 

 

HENČLOV: Petr Laga - předseda, Roman Šrom, Martin Jemelka, Naděžda Valachová, Aleš Vohnický 

 

KOZLOVICE: Mgr. Jolana Čechová - předseda, Martin Jemelka, Alena Vyplelová, Ing. Ludevít 

Kadák, Stanislav Jemelka 

 

LOVĚŠICE: Eva Hrutkaiová - předseda, Přemysl Fučík, Dana Kováčová, Dana Svobodová, Kamil 

Engel 

 

LÝSKY: MUDr. Libor Slováček - předseda, Vendula Hluzínová, Vladimír Skopal, Jiří Odstrčil, Matěj 

Slováček 

 

PENČICE: Ludmila Štefanová - předseda, Daniel Studenka, Milan Volčík, Mgr. Alena Horáková, 

Miloslav Šváček 

 

POPOVICE: Ing. Jiří Mašek - předseda, Vladimír Pavlištík, Vladimír Röss, Josef Venský, Radek 

Tichý 

 

PŘEDMOSTÍ: Ing. Tomáš Dostal - předseda, Lada Crhová, Mgr. Miroslava Švástová, Svatava 

Doupalová, Bc. Petra Trlidová 

 

ÚJEZDEC: Radomil Lepič - předseda, Břetislav Vystavěl, Bc. Jitka Stoklásková, Marek Hanzlík,     

Bc. Kristýna Čechová 

 

VINARY: Vladimír Machura - předseda, Ing. Zdeněk Navrátil, Mgr. Petra Kamelandrová, Šárka 

Vodáková, Veronika Nohavicová 
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ŽERAVICE: RNDr. Ludmila Landsmannová - předseda, Jiří Hanák, st., Tomáš Zaoral, Jana 

Ščepitová, Jana Dostálová 

 

2. volí v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedou Výboru pro místní části, zřízeného 

usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 31/2/7/2018 - Ing. Bohumíra Střelce a jmenuje 

organizačního pracovníka Ing. Danielu Novotnou, a to s účinností od 1. 3. 2019. 

 

3. volí v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy Výboru pro místní části, zřízeného usnesením 

Zastupitelstva města Přerova č. 31/2/7/2018 takto: 

 

Ing. Bohumír Střelec, Oldřich Boráň, Petr Laga, Mgr. Jolana Čechová, Dana Svobodová, MUDr. 

Libor Slováček, Ludmila Štefanová, Ing. Jiří Mašek, Bc. Petra Trlidová, Radomil Lepič, Ing. Zdeněk 

Navrátil, Ing. Daniela Novotná a RNDr. Ludmila Landsmannová, a to s účinností od 1. 3. 2019. 

 

118/4/9/2019 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2019, 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 obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2019, 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 obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2018, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

119/4/9/2019 Delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. navrhuje podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, odvolání z představenstva společnosti Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521:  

 

- MUDr. Michala Chromce, bytem ***, narozeného dne ***  

- Ing. Petra Hermélyho, bytem ***, narozeného dne ***, 

 

2. navrhuje podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., 

se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521: 

 

- Michala Záchu, DiS., bytem ***, narozeného dne *** 

- Ing. Hanu Mazochovou, bytem ***, narozenou dne *** 

- Ing. Vladimíra Holana, bytem ***, narozeného dne *** 

- Bc. Rostislava Hrdiborského, bytem ***, narozeného dne ***, 

 

3. navrhuje podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se 

sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521: 

 

- Igora Kraicze, bytem ***, narozeného dne *** 

- Mgr. Zdeňka Navrátila, bytem ***, narozeného dne ***. 
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120/4/9/2019 Zřízení oficiálních sociálních sítí města – Facebook a Instagram města 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se možností efektivní 

komunikace s občany prostřednictvím sociálních sítí a moderních technologií. 

 

121/4/9/2019 Informace o připravované anketě "Senioři, řekněte nám..." 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o anketě, která pod názvem 

"Senioři, řekněte nám…" proběhne  v týdnu od 18. do 22. března v ulicích města. 

 

122/4/9/2019 Podnět člena Zastupitelstva města p. Pavla Ondrůje 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá náměstku primátora Michalu Záchovi: 

 

1. jednat s vlastníky nebytových prostor v pasáži mezi ulicemi Kratochvílova a Palackého                    

o společném postupu obnovy těchto prostor,  

2. pravidelně informovat zastupitelstvo i veřejnost o postupu jednání a případně obnově těchto 

prostor. 

 

123/4/9/2019 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 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 
V Přerově dne 25. 2. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Měřínský                                      Ing. Milan Passinger 

primátor statutárního města Přerova                                     člen Rady města Přerova 


