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USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 17. června 2019 

 

187/6/1/2019 Zahájení, schválení programu 6. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne            

17. června 2019, 

 

2. schvaluje uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila a Ing. Jiřího Kafku za ověřovatele 

zápisu 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

188/6/2/2019 Podnět náměstka primátora Mgr. Petra Kouby 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o řešení sociální situace osob    

z ubytovny U Výstaviště 12. 

 

189/6/2/2019 Informace o činnosti Rady města Přerova od  5. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(15. schůze Rady města Přerova konané dne 2.5.2019, 16. schůze Rady města Přerova konané dne 

23.5.2019). 

 

190/6/2/2019 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. Antonína Prachaře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zpracovat podrobnou strategii 

plnění požadavků občanů Dluhonic do příštího zasedání zastupitelstva včetně čerpání finančních 

prostředků z rozpočtu města a z rozpočtu SFDI. 

 

191/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      

z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 1032/2     

v budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (Trávník 20) 

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

převod bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov (Trávník 20) o celkové výměře 27,10 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1032, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl. a nádvoří v 

k.ú. Přerov ve výši id. 271/6424 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

192/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –   části pozemku  p.č.  138 v k.ú. Lýsky 

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

převod části pozemku  p.č.  138  ost. plocha o výměře 40 m2  v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního 

města Přerov. 
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193/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 892/3 a 892/4 v 

k.ú. Přerov 

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

převod pozemku p.č. 892/3, zast. pl. a nádvoří o výměře 66 m2 a pozemku p.č. 892/4, zast. pl. a 

nádvoří o výměře 110 m2, oba v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

194/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. st. 

84/1 jehož součástí je stavba č.p. 64 rodinný dům příslušná k části obce 

Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

do majetku statutárního města Přerova 

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

převod pozemku p.č. 84/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2 jehož součástí je stavba č.p. 

64, rodinný dům příslušná k části obce Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 zahrada o výměře 147 

m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova z majetku pana Z.D. do majetku statutárního města Přerova. 

 

 

195/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5466/90, p.č. 

5466/132, p.č. 5466/194, p.č. 5466/199 a p.č. 5990/40 vše v k.ú. Přerov – 

využití předkupního práva podle ust. § 101 zák. č. 183/2006 Sb.            

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerova – spoluvlastnického podílu id 3/12 pozemků p.č. 5466/90 orná 

půda o výměře 5163 m2, p.č. 5466/132 orná půda o výměře 5394 m2, p.č. 5466/194 orná půda 

o výměře 5327 m2, p.č. 5466/199 orná půda o výměře 5354 m2 a p.č. 5990/40 orná půda o 

výměře 4667 m2 vše v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5466/90 

orná půda o výměře 5163 m2, p.č. 5466/132 orná půda o výměře 5394 m2, p.č. 5466/194 orná 

půda o výměře 5327 m2, p.č. 5466/199 orná půda o výměře 5354 m2 a p.č. 5990/40 orná půda 

o výměře 4667 m2 vše v k.ú. Přerov. 

 

 

196/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 835 v k.ú. 

Žeravice 

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

převod pozemku p.č. 835  ovocný sad o výměře 3222 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města 

Přerova. 
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197/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova  pozemků  p.č. 80/1,  p.č. 80/2, p.č.  

80/3 a p.č. 78 vše v k.ú. Svrčov 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemku  p.č. 80/1 ovocný sad o 

výměře  8114 m2, p.č. 80/2 orná půda o výměře 1915 m2, p.č.80/3 orná půda  o výměře 658 m2 a p.č. 

78 ovocný sad o výměře  4405 m2  vše v k.ú. Svrčov. 

 

198/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova   pozemků  p.č. 74, a p.č. 75 oba  v 

k.ú. Svrčov 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemku  p.č. 74 zahrada  o výměře  

2850 m2, p.č. 75 zahrada o výměře 1537 m2 oba  v k.ú. Svrčov. 

 

199/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  

do majetku statutárního města Přerova, bytových  a nebytových 

jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého ul.), 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. 

Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, 

pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu 

bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), bytových a nebytových 

jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. 

Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení ve věci záměru statutárního 

města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova, bytových  a 

nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého ul.), spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 1945 příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a 

spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. 

Přerov, včetně objektu bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 31 

v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), bytových a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p.120, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov. 

 

200/6/3/2019 Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního 

města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby 

města Přerova, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 



4 

 

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova převzetí vkladové povinnosti ve smyslu ust. § 

224 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ke zvýšení svého dosavadního vkladu 

ve společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 

3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, o částku 990.000,- Kč nepeněžitým vkladem 

tvořeným nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemky p.č. 1222/20 

(orná půda) o výměře 753 m2, p.č. 1222/21 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2 a 

p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2, vše v k.ú. Čekyně, a učinění prohlášení 

statutárního města Přerova o převzetí vkladové povinnosti. 

 

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

Přerova - pozemky p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, p.č. 1222/21 (ostatní plocha – 

jiná plocha) o výměře 698 m2 a p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2, vše v k.ú. 

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

27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, s tím, že na základě 

znaleckého posudku č. 2019/38, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 8.4.2019, se 

nemovité věci započítají na vklad částkou 990.000,- Kč, a učinění prohlášení statutárního 

města Přerova ve smyslu ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, o vnesení 

nemovitých věcí - pozemků p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, p.č. 1222/21 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2 a p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2, vše v 

k.ú. Čekyně, jakožto svého nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Technické 

služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov. 

 

201/6/3/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 3158/14 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                          

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  části pozemku p.č. 3158/14 

ostatní plocha  o výměře cca 12 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku 

vlastníků jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1343 

příslušného k části obce Přerov I-Město, stojícího na pozemku p.č. 3094 v k.ú. Přerov, a to 

následovně: 

 

vlastník bytové jednotky č. 1343/1, podíl na společných částech domu id 8136/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/2, podíl na společných částech domu id 8296/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/3, podíl na společných částech domu id 8207/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/4, podíl na společných částech domu id 8355/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/5, podíl na společných částech domu id 2117/16833 

vlastník bytové jednotky č. 1343/6, podíl na společných částech domu id 4303/33666 

vlastník bytové jednotky č. 1343/7, podíl na společných částech domu id 8628/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/8, podíl na společných částech domu id 8636/67332  

 

za kupní cenu ve výši 1700,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

Nejprve bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu a o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním 

městem Přerov (jako budoucím prodávajícím), Společenství vlastníků pro dům Šrobárova 1 v Přerově, 

se sídlem Šrobárova 1, Přerov IČ: 28618467 (jako stavebníkem) a vlastníky bytových jednotek č. 

1343/1, č. 1343/2, č. 1343/3, p.č. 1343/4, č. 1343/5, č. 1343/6, č. 1343/7, č. 1343/8 v budově č.p. 1343 

bytový dům příslušný k části obce Přerov I - Město (Šrobárova 1) (jako budoucím kupujícím). Kupní 

smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu 

geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 3158/14 v k.ú. Přerov, nejpozději však 

do 3 let od uzavření smlouvy. 
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202/6/3/2019 Úplatný  převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova -  pozemků p.č. 3473/54, p.č. 3477/2, p.č. 5084/22, p.č. 5084/30 

a p.č. 5084/32 všechny  v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků  p.č. 3473/54 ostatní 

plocha o výměře 133 m2, p.č. 3477/2 ostatní plocha o výměře 104 m2, p.č. 5084/22 ostatní plocha o 

výměře 49 m2, p.č. 5084/30 ostatní plocha o výměře 89 m2 a p.č. 5084/32 ostatní plocha o výměře 21 

m2 všechny v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 332.040,- Kč, včetně DPH. 

 

203/6/3/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 4667/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 4667/1, zast. 

plocha a nádvoří v k.ú. Přerov,  označený dle geometrického plánu č. 6658-70/2018 jako díl „a“  o 

výměře 52 m2 ze společného jmění manželů P.K. a Ing. P.K.  do vlastnictví  statuárního města Přerova 

za kupní cenu  dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá ve výši 75 000,- Kč, tj. 1442,30 

Kč/m2 za předpokladu finančního krytí. 

 

204/6/3/2019 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 5307/114, k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný 

převod části pozemku p.č. 5307/114, dle geometrického plánu č. 6896-9/2019 ze dne 19.2.2019, 

označeného jako pozemek p.č. 5307/114, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Přerov o výměře 

2707 m2 z majetku České republiky do majetku statutárního města Přerova. 

 

205/6/3/2019 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města 

Přerov -  části pozemku p.č. 5025/3 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod  části pozemku p.č. 5025/3 

ostatní plocha, ostatní komunikace,  geometrickým  plánem č. 6924-37/2019 označené jako pozemek 

p.č. 5025/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 681 m2 v k.ú. Přerov z majetku České 

republiky, Státní Pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha, do vlastnictví statutárního 

města Přerova. 

 

206/6/3/2019 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. Přerově- 

dodatek k darovací smlouvě                                                                                                                                                                                

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy 

uzavřené mezi Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 

00 Praha 4 - Nusle a statutárním městem Přerov dne 25.1.2019, jejímž předmětem je bezúplatný 

převod úseku stavby stávající silnice č. I/55 v délce 0,506 km v Přerově (ul. Palackého od okružní 

křižovatky s ul. Jateční a nábř. Protifašistických bojovníků po křižovatku  ulic Palackého a 

Komenského) do majetku statutárního města Přerova.  

Dodatkem se mění čl. IV smlouvy tak, že účetní hodnota předmětné pozemní komunikace činí 

5.244.233,86 Kč. 
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207/6/3/2019 Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemků p. č. 1140  a části pozemku p.č. 1138   vše v k.ú. Veselíčko u 

Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č. 1355 v k.ú. Veselíčko u Lipníka 

nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova pozemku p. č. 1140 ostatní plocha o výměře  6992 m2 a části pozemku  

1138 lesní pozemek, dle geometrického plánu č. 532-31/2018 se jedná o nově vzniklé pozemky p.č. 

1138/5 lesní pozemek, o výměře 7513 m2 a p.č. 1138/6 lesní pozemek, o výměře 2047 m2  za pozemek 

p.č.1355 ostatní plocha, silnice o výměře 16552 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve 

vlastnictví obce Veselíčko,  bez doplatku rozdílu směňovaných nemovitostí. 

 

208/6/3/2019 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 819 a části pozemku p.č. 

746 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova za pozemky p.č. 588/8 a p.č. 590/12 

oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 819 orná půda dle 

geometrického plánu  č. 696-71/2018 označené jako díl „a“ o výměře 2853 m2 a části pozemku p.č. 

746 orná půda dle geometrického plánu  č. 696-71/2018 označené jako díl „d“ o výměře 3353 m2 oba 

v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 588/8 ostatní 

plocha o výměře 2909 m2 a  p.č. 590/12  lesní pozemek o výměře 258 m2  oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova ve vlastnictví pana S.J. s doplatkem rozdílu obvyklých cen pozemků ve výši 67.210,- Kč ve 

prospěch statutárního města Přerova. 

 

209/6/3/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5383 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje jménem statutárního města Přerova, jako osoby 

oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti, 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. 5383 zahrada o výměře 1.736 m2 v k.ú. Přerov paní Jitce Slavíkové, bytem Přerov I-

Město, Žerotínovo nám. 166/19, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

210/6/3/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                  

ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/26 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje jménem statutárního města Přerova, jako osoby 

oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti, 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. 7164/26 orná půda o výměře 133 m2 v k.ú. Přerov České republice – příslušnost 

hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle,     

140 00 Praha 4, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

211/6/3/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným                      

z předkupního práva 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 142/5/6/2019 přijatého 

na 5. zasedání dne 30.4.2019, které nově zní takto: 

 

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje jménem statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z 

předkupního práva, prominutí povinnosti, 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 V.Č. k id 1/54, České republice – příslušnost 

hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 

00 Praha 4 k id 2/3, Ing. V.F. k id 1/54, V.F. k id 1/54, E.F. k id 1/18, D.K. k id 1/18  a J.K. k id 1/6, 

jako osobám povinným  z  předkupního práva." 

 

212/6/3/2019 Prominutí poplatku z prodlení 

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

prodlení v  částce  699.430,17 Kč, tj. 4/5 z částky 874.287,17 Kč, a to za podmínky uhrazení zbývající 

částky 174.857,00 Kč, panem A.M., a to za byt č. 8 v objektu k bydlení č.p. 741, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 915 v k.ú Přerov (Husova 9). 

 

213/6/4/2019 Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 

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

důvodové zprávy. 

 

214/6/4/2019 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

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

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

kanalizace Přerov, a. s., za rok 2018. 

 

215/6/4/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace - Střední průmyslová škola, 

Přerov, Havlíčkova 2 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Střední 

průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Havlíčkova 377, 750 02 Přerov, IČ: 

70259925, na částečnou úhradu nákladů spojených s oslavami výročí založení tohoto subjektu. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města pro rok 2019, 

 

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) 

142,8 - 10,0 132,8 

3122 110  Střední odborné školy 0,0 + 10,0 10,0 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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216/6/5/2019 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 

a 2021“  - schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení 

uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Zajištění dodávek elektrické 

energie na období 2020 a 2021“, a to formou centralizovaného zadání ve smyslu § 9 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy, 

 

2. bere na vědomí okruh zadavatelů (příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí 

statutárního města Přerova uvedené v příloze č. 1), pro který je statutární město Přerov 

připraveno centralizované zadání veřejné zakázky „Zajištění dodávek elektrické energie na 

období 2020 a 2021“ provést jako centrální zadavatel na základě „Smlouvy o centralizovaném 

zadání veřejné zakázky“. 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na dodávky s 

názvem „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 a 2021“, ve smyslu § 9 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy č. 1, 

 

4. pověřuje Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem 

„Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 a 2021“ mezi centrálním zadavatelem a 

pověřujícími zadavateli, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

217/6/5/2019 Realizace investiční akce „Rekonstrukce uličního prostoru, ul.              

U Parku, Lověšice“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje realizaci investiční akce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce uličního 

prostoru, ul. U Parku, Lověšice“ dle zpracované projektové dokumentace v celém rozsahu dle 

důvodové zprávy. 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 270 542,5 * - 3 334,0 267 805,5 

2212 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210163 – 

Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U 

Parku, Lověšice) 

  

4 066,0 

  

+ 3 334,0 

  

7 400,0 

 

 

218/6/6/2019 Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 

– 2024  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje „Koncepci rozvoje školství statutárního města 

Přerova na období 2019 – 2024“. Znění koncepce je přílohou důvodové zprávy. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2019 

 

219/6/6/2019 Rozšíření hlavního účelu ve zřizovacích listinách základních škol 

zřizovaných statutárním městem Přerovem  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatků ke zřizovacím listinám 

základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem, jejichž předmětem je rozšíření vymezení 

hlavního účelu o činnost provozování zájmových útvarů - kroužků. Znění vzorového dodatku 

zřizovací listiny je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2019 

 

220/6/6/2019 Vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje předfinancování realizace výstavby projektu „Hospodaření se srážkovými vodami 

ZŠ Želatovská“ ve výši 2 453 935 Kč v rámci 113. výzvy Ministerstva životního prostředí 

„Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“ z rozpočtu statutárního města Přerova 

pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2019 

 

2. schvaluje spolufinancování realizace výstavby projektu „Hospodaření se srážkovými vodami 

ZŠ Želatovská“ v maximální výši 379 097,25 Kč a uhrazení nezpůsobilých výdajů ve výši 26 

620 Kč v rámci 113. výzvy Ministerstva životního prostředí „Operačního programu Životní 

prostředí 2014 - 2020“ z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2019 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 272 996,5* - 2 454,0 270 542,5 

3113 610 Základní školy 28 727,0* + 2 454,0 31 181,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 49 007,4* + 2 454,0 51 461 ,4 
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221/6/6/2019 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. 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 9/2019 až 12/2024, 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 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2019 

 

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů psychologa Základní školy Přerov, Boženy 

Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro 

období 9/2019 až 12/2024, 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 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2019 

 

3. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga Základní školy Přerov, 

Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 

pro období 9/2019 až 12/2024, 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 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2019 

 

222/6/6/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Brabansko 2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

na rekonstrukci objektové předávací stanice v budově sokolovny s č. p. 566 stojící na 

pozemku p. č. 4338/1 (zastavěná plocha  a nádvoří)  v k.ú. Přerov v roce 2019. Předpokládané 

celkové náklady projektu činí 726 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

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

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy 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) 273 196,5* - 200,0 272 996,5 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

4 644,0 + 200,0 4 844,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 629,8* + 200,0 38 829,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

223/6/6/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 1 245 926 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 rekonstrukci povrchu stávajícího atletického oválu  a sektorů technických disciplín - 

Reko povrchů SA na pozemcích p.č. 6724/1 (ostatní plocha), p.č. 4306/10 (ostatní plocha), 

p.č. 4306/11 (ostatní plocha), p.č. 4306/12 (ostatní plocha), vše v k. ú. Přerov v letech 2019 – 

2020, pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace“ na projekt Reko povrchů SA z Programu 133 530 Podpora materiálně 

technické základny sportu 2017 až 2024, Výzva V3 Sport, investice 2019/2020, vyhlášeného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Předpokládané celkové náklady projektu 

činí 12 167 385 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, s výjimkou čl. II Doba 

plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření 

smlouvy, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2019 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 274 442,5* - 1 246,0 273 196,5 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

3 398,0* + 1 246,0 4 644,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kš) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úparvě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 37 383,8* + 1 246,0 38 629,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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224/6/6/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Henčlov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 150 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

jednota Sokol Henčlov, IČ: 71247602, se sídlem Sokolů 50/15, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 

Přerov, na rekonstrukci střech sokolovny v Henčlově, tj. v budově s č. p. 50 stojící na p. č. 

179 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k. ú. Henčlov v roce 2019. Předpokládané celkové 

náklady projektu činí 1 000 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

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

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 267 208,5* - 150,0 267 058,5 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 

4 844,0* + 150,0 4 994,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 829,8* + 150,0 38 979,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

225/6/6/2019 Poskytnutí individuální dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 3 260 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a  subjektem Sportovní klub 

Žeravice, spolek, IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII-Žeravice, 750 02 

Přerov, na zastřešení stávajícího házenkářského hřiště na pozemku p.č. 402 (ostatní plocha) 

v k.ú. Žeravice v letech 2019–2020, pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží městu 

Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133 530 Podpora materiálně 

technické základny sportu 2017 až 2024, Výzva V3 Sport, investice 2019/2020, vyhlášeného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Celkové předpokládané náklady na 

projekt činí 16 166 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, s výjimkou čl. 

II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 
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Termín: 31.07.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 277 702,5* - 3 260,0 274 442,5 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 

138,0 + 3 260,0 3 398,0 

* 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 34 123,8 + 3 260,0 37 383,8 

 

226/6/7/2019 Poskytnutí mimořádné dotace - Oblastní spolek Českého červeného 

kříže 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek Českého červeného 

kříže, IČ 49558561, se sídlem U Bečvy 904/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na úhradu 

nákladů za energie a vodné a stočné, dle důvodové zprávy. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města 

Přerova pro rok 2019. 

 

2. schvaluje následující rozpočtové opatření: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

132,8* - 10,0 122,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

(individuální dotace) 

21,0 + 10,0 31,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

227/6/8/2019 Zemník Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. souhlasí s připojením záměru "Zemník Žeravice" z pozemku p.č. 1571/2, k.ú. Žeravice, na 

účelovou komunikaci ve vlastnictví statutárního města Přerova na pozemku p.č. 1533, k.ú. 

Žeravice, 

 

2. ukládá Radě města Přerova dohodnout se stavebníkem záměru "Zemník Žeravice" podmínky 

připojení dle bodu 1, zejména podíl stavebníka na opravách a údržbě účelové komunikace ve 

vlastnictví města a podmínky doporučené Komisí životního prostředí dne 13.05.2019, 

 

3. trvá na důsledném vypořádání věcných připomínek Výboru pro místní část Žeravice               

z 30.04.2019 k záměru "Zemník Žeravice", jako připomínek statutárního města Přerova, coby 

účastníka územního řízení. 

 

228/6/8/2019 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova 

ve znění dle přílohy 1 důvodové zprávy. 

 

229/6/8/2019 Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 

1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, Obecně závazné vyhlášky 

č. 1/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. _2019, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 

2/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, a to ve znění dle 

přílohy důvodové zprávy. 

 

230/6/8/2019 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolku - Partnerství pro 

městskou mobilitu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje koordinátora mobility a Smart City Ing. Davida 

Crháka, Ph.D jako zástupce Statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Partnerství 

pro městskou mobilitu v době nepřítomnosti uvolněného radního pro dopravu Ing. Tomáše Navrátila, 

a žádá ukončit zastupování dosavadnímu cyklokoordinátorovi Mgr. Jiřímu Janalíkovi. 

 

231/6/8/2019 Podnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Lady Galové 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova vytvořit pracovní skupinu, 

která by se opakovaně zabývala záměrem statutárního města Přerova - úplatného převodu pozemku 

p.č. st. 84/1 jehož součástí je stavba č.p. 64 rodinný dům příslušná k části obce Přerov III-Lověšice a 

pozemku p.č. 171 vše v k.ú. Lověšice u Přerova do majetku statutárního města Přerova a pokusila se 

najít kompromisní řešení. 

 

232/6/8/2019 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 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 
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V Přerově dne 17. 6. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Měřínský                              Ing. Tomáš Navrátil 

primátor statutárního města Přerova                                 uvolněný člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


