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 USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 26. srpna 2019 

 

233/7/1/2019 Zahájení, schválení programu 7. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 26. srpna 

2019, 

 

2. schvaluje Ing. Bohumíra Střelce a Mgr. Jaroslava Hýzla za ověřovatele zápisu 7. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

234/7/1/2019 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města 

Přerova Mgr. Michala Stoupy, v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

235/7/1/2019 Změna v personálním složení Rady města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí aklamací v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona     

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů členem Rady města Přerova 

Mgr. Ladu Galovou. 

 

 

236/7/2/2019 Zásady činnosti místních výborů  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Zásady činnosti místních výborů statutárního 

města Přerova dle přílohy. 

 

 

237/7/2/2019 Návrh navýšení částky pro místní výbory na 1.700 Kč/občana/rok  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. přijímá doporučení Výboru pro místní části schválit s ohledem na inflaci a výrazný nárůst cen 

stavebních prací a dalších služeb navýšení rozpočtu místních částí pro rok 2020 na 1.700 Kč 

na obyvatele, 

 

2. ukládá Radě města Přerova při přípravě rozpočtu na roky 2020 až 2022 uvedené doporučení 

zohlednit. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 09.12.2019 
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238/7/2/2019 Informace o činnosti Rady města Přerova od 6. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(17. schůze Rady města Přerova konané dne 13.6.2019, 18. schůze Rady města Přerova konané dne 

26.6.2019, 19. schůze Rady města Přerova konané 11.7.2019, 20. schůze Rady města Přerova konané 

24.7.2019 a 21. schůze Rady města Přerova konané dne 21.8.2019). 

 

 

239/7/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5431/1 ost. plocha        

v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný 

převod: 

1. části pozemku p.č.   5431/1  ost. plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Přerov 

2. části pozemku p.č.  5431/1  ost. plocha o výměře  cca 200 m2  v k.ú. Přerov 

z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

240/7/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č.  6492/2 v k.ú. 

Přerov 

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

převod pozemku p.č. 6492/2 ostatní plocha o výměře 4027 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

 

241/7/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 5466/138 v k.ú. 

Přerov 

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

převod částí pozemku p.č. 5466/138 orná půda o výměře celkem cca 800 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

242/7/3/2019 Modernizace systému sběru odpadů v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o přípravě modernizace systému sběru odpadů v Přerově. 

 

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb ve spolupráci se společností Technické 

služby města Přerova, s.r.o. a společností Agentura ValFia, s.r.o. připravit a podat žádost         

o dotaci na projekt "Modernizace systému sběru odpadů v Přerově." 
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3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet po úpravě 

 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

592 059,7 + 10 500,0 602 559,7 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po úpravě 

 

3725 520 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200563 

 - Modernizace systému sběru odpadů 

0,0 + 10 500,0 10 500,0 

 

 

243/7/3/2019 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků 

p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42, a  p.č. 3114/3, vše   

v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Přerova   

ze dne 30.4.2019 č. 147/5/6/2019  bod 3. tak, že nově zní: 

 

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerov -  spoluvlastnického podílu 2253/4541 na pozemku p.č. 4394/26 zastavěná plocha a nádvoří      

o výměře 385 m2 za kupní cenu 324 901,- Kč, spoluvlastnického podílu 20563/22705 na pozemku p.č. 

4394/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2 za kupní cenu 593 995,- Kč, spoluvlastnického 

podílu 7440/9839 na pozemku p.č. 4394/42 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2 za kupní 

cenu 640 518,- Kč, spoluvlastnického podílu  4131/9878 na pozemku p.č. 3114/3 zastavěná plocha      

a nádvoří  o výměře 14 m2 za kupní cenu 11 291,-  Kč a spoluvlastnického podílu  8401/22903          

na pozemku p.č. č. 4672/11 zastavěná plocha a nádvoří za kupní cenu 243 946,- Kč  vše v k.ú. Přerov, 

do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov I-Město. 

Celková kupní cena činí 1. 814 651,- Kč. 

 

 

244/7/3/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

–  pozemků  p.č. 6772/1, p.č. 6784/5, p.č. 6784/8 a částí pozemků p.č.  

6773/1, p.č. 6784/3, p.č. 6784/4, p.č. 6784/7, 6800/1, 6800/2, 6801, vše       

v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků  p.č. 6772/1 ost. 

plocha , p.č. 6784/5 ost. plocha , p.č. 6784/8 ost. plocha a částí pozemků p.č.  6773/1 ost. plocha , p.č. 

6784/3 ost. plocha , p.č. 6784/4 ost. plocha , p.č. 6784/7 ost. plocha , 6800/1 ost. plocha , 6800/2 ost. 

plocha , 6801 ost. plocha , vše v k.ú. Přerov   geometrickým  plánem  č. 6984-49/2019  označené  jako 

pozemek  p.č.  6801 ost. plocha  o výměře 274 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov 

do vlastnictví K.H. za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 110 000,- Kč, navýšenou o DPH  

401,45 Kč/m2  tj. na 133 100,- Kč. 
 

 

245/7/3/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 483/5 

zahrada, dle geometrického plánu č. 347-106/2018 označené jako pozemek p.č. 483/10 zahrada 64 m2 
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v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. V.C. za kupní cenu ve výši 

9.500,- Kč, včetně DPH, t.j. 148,43 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

 

246/7/3/2019 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 6868/5  v  k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje 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. 6868/5 

ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 460 m2 v k.ú. Přerov, za podmínek uvedených  čl. IV smlouvy      

o bezúplatném převodu vlastnického práva a o zřízení věcného práva. 

 

 

247/7/3/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova -  části pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku  p.č. 4971/1 

ostatní plocha, geometrickým  plánem č. 6754-60/2018 označený jako pozemek p.č. 4971/3 ostatní 

plocha o výměře 40 m2  v k.ú. Přerov, z vlastnictví  ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerov        

za dohodnutou kupní cenu 50 000,- Kč, a to za podmínky finančního krytí. 

 

 

248/7/3/2019 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 4170/6  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 4170/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,   

128 00  Praha 2 - Nové Město. 

 

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

p.č. 4170/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,   

128 00  Praha 2 - Nové Město. 

 

 

249/7/3/2019 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2153/7  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 2153/7, zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,   

128 00  Praha 2 - Nové Město. 

 

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

p.č. 2153/7, zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností 
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hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,  

128 00 Praha 2 - Nové Město. 

 

 

250/7/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5896/20, p.č. 

5896/36 a p.č. 5896/44 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního 

práva podle ust. § 101 zákona 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 pozemku p.č. 5896/20, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, pozemku p.č. 5896/36, zastavěná plocha               

a nádvoří o výměře 18 m2 a pozemku p.č. 5896/44, zastavěná plocha a nádvoří o výměře        

16 m2, vše v k.ú. Přerov, do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5896/20, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, pozemku p.č. 5896/36, zastavěná plocha               

a nádvoří o výměře 18 m2 a pozemku p.č. 5896/44, zastavěná plocha a nádvoří o výměře        

16 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

251/7/3/2019 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova- 

pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 172/3 ostatní 

plocha, ostatní komunikace  o výměře 169 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových,  Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního 

města Přerov za stanovenou kupní cenu  ve výši  28 000,- Kč. 

 

 

252/7/3/2019 Směna nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerov –  části 

pozemku p.č. 2573/1 a pozemku p.č. 2573/7 oba v k.ú. Přerov za  

pozemek p.č. 6497/6  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 2573/1 trvalý travní 

porost označenou geometrickým  plánem č. 6768-73/2018 vyhotoveného firmou Geokam s.r.o.   jako 

pozemek p.č. 2573/8 o výměře  265 m2 a pozemku p.č. 2573/7 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 

13 m2 oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerov  za  pozemek p.č. 6497/6 ostatní 

plocha jiná plocha o výměře 307 m2 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví  J.O.  s doplatkem cen směnovaných 

nemovitostí ve prospěch statutárního města Přerov ve výši 46 730,- Kč. 

 

 

253/7/3/2019 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 510/9 v k.ú. Předmostí     

za pozemek p.č. 6752/52 a část pozemku p.č. 6752/32 oba v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: schvaluje směnu části pozemku p.č. 510/9 ostatní plocha, 

dle geometrického plánu č. 1258-137/2018 označené novým p.č. 510/19 ostatní plocha o výměře     

161 m2 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova za pozemek p.č. 6752/52 orná půda       

o výměře 127 m2 v k.ú. Přerov a část pozemku p.č. 6752/32 ostatní plocha, dle geometrického plánu   
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č. 6834-116/2018 označené novým p.č. 6752/94 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Přerov               

v majetku společnosti EMOS property s.r.o., se sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 s doplatkem 

rozdílu obvyklých cen pozemků ve výši 6.000,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova. 

 

 

254/7/3/2019 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "Přerov - 

II/436-most u elektrárny evid. č. 04720-1" 

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

č. 2017/3770/OMPSČ/OSB, MMPr/SML/3984/2017 ze dne 16.1.2018 uzavřené mezi Olomouckým 

krajem, jako dárcem  a statutárním městem Přerov, jako obdarovaným. 

 

Předmětem dodatku je: 

1. změna v textu v čl. I odst. 1 třetí odrážka:  

 - chodníků vybudovaných v ulici Tržní a Velké Novosady, chodník levostranný je sdružen       

s cyklostezkou, chodník pravostranný je v šíři 3,00 m, vše vybudované v rámci stavebního objektu 

"SO  Chodníky podél silnice III/04720" vše v k.ú.  Přerov, obec Přerov, ve výši  1 690 011,22 Kč 

včetně vegetačních úprav, ke kterým došlo v rámci zásahu do stavby a to tak, že byla provedena 

realizace SO - vegetační úpravy a náhradní výsadba ve výši 807 179,77 Kč. Celkové náklady tak 

činily 2 497 190,99 Kč. 

 

Ostatní ustanovení darovací smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

 

 

255/7/3/2019 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a  J.P., nájemcem bytové 

jednotky v objektu k bydlení č.p. 1826, příslušném k části obce Přerov  I – Město, na pozemku 

p.č. 922 v k.ú. Přerov jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky 

statutárního města Přerova na vyúčtování služeb spojené s užíváním bytu za rok 2018 a úroku 

z prodlení k datu 26.08.2019 v celkové částce 7.171,- Kč. Dluh na vyúčtování služeb 

spojených s užíváním bytu činí 7.122,- Kč a úrok z prodlení k datu konání Zastupitelstva dne 

26.08.2019 bude činit 49,- Kč, a to v měsíčních splátkách po 200,- Kč/měs. se lhůtou 

splatnosti 36 měsíců ode dne uzavření dohody (35 měs. po 200,- Kč, 1 měs. po 171,- Kč) . 

Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a 

dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek 

nebude uhrazena včas a v plné výši. 

 

2. pověřuje náměstka primátora p. Michala Záchu k jednání o uzavření právního úkonu dle 

návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

256/7/3/2019 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a V.K.,  nájemkyní 

bytové jednotky  v objektu k bydlení č.p. 1948, příslušném  k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 1165 v k.ú. Přerov  jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města 

Přerova, a to na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu v částce  15.024,00 Kč,    
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a to v měsíčních splátkách 300,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 50 měsíců/300,00 Kč a             

1 měsíc/24,00 Kč ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání 

pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o 

ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. 

návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

257/7/4/2019 Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 13 

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

důvodové zprávy. 

 

 

258/7/4/2019 Vánoční oslavy - návrh na řešení přerovských vánočních trhů 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje, aby vánoční trhy 2019 uspořádala příspěvková organizace Kulturní a informační 

služby města Přerova v rozsahu dle důvodové zprávy - varianta I, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 280 621,1 * - 2 180,0 278 441,1 

  141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 701,2 * + 2 180,0 19 881,2 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města Přerova 17 701,2 * + 2 180,0 19 881,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

259/7/4/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace - Dechový orchestr Haná 

Přerov z. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- 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              

v německém Böselu. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 
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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) 

66,8 * - 50,0 16,8 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 5,0 + 50,0 55,0 

 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

260/7/5/2019 Územní plán města Přerova – změny 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) a § 53 zákona č. 183/2006 Sb.,    

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,          

že       v průběhu projednání změn č. 12 a 12A Územního plánu města Přerova v souladu s ust. 

§ 55b stavebního zákona, nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky. 

 

2. vydává jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c), § 43 odst. 4 a § 54 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,     

a v souladu s ust. § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, změny č. 12 a 12A Územního plánu města Přerova, formou opatření 

obecné povahy, které jsou přílohami tohoto návrhu na usnesení. 

 

3. rozhodlo jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o nepořízení změn 

Územního plánu města Přerova na základě požadavků žadatelů z důvodu nemožnosti 

prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle ust. § 55 odst. 4) stavebního 

zákona a podle důvodové zprávy. 

 

 

261/7/5/2019 Regulační plán Michalov-Žebračka - vydání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhodnocení stanovisek a připomínek 

uplatněných k návrhu Regulačního plánu Michalov-Žebračka podle přílohy č. 1 tohoto návrhu 

na usnesení, 

 

2. vydává jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. d) a za použití § 68 a § 69 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a v souladu s ust. § 171               

a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Regulační plán 

Michalov-Žebračka formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 2 tohoto návrhu        

na usnesení. 
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262/7/5/2019 Kompenzace Dluhonicím 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí strategii plnění požadavků občanů 

Dluhonic. 

 

 

263/7/6/2019 Akce nad 500 tis. Kč 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí plnění realizace schválených Akcí nad  500 tis. Kč  roku 2019 dle přiložené 

tabulky a dle důvodové zprávy k datu 30.6.2019 

 

2. bere na vědomí plnění schválených Projektových dokumentací (investice) roku 2019 dle 

přiložené tabulky a důvodové zprávy k datu 30.6.2019 

 

 

264/7/6/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní 

komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - 

Lověšice“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 

s názvem „Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - 

Lověšice“ dle důvodové zprávy. 

 

 

265/7/6/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy kina 

Hvězda-rekonstrukce a zateplení střechy“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 

s názvem „Stavební úpravy kina Hvězda-rekonstrukce a zateplení střechy“ dle důvodové zprávy. 

 

 

266/7/6/2019 Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání 

veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Přerov - průtah centrem,        

1.  etapa“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na stavební 

práce s názvem „I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa“, ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k právnímu jednání dle bodu 1 návrhu 

usnesení, 
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267/7/6/2019 Realizace investiční akce „Komunikační centrum pro návštěvníky 

muzea v prostorách přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje realizaci investiční akce s názvem „Komunikační centrum pro návštěvníky muzea   

v prostorách přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově“ 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) 282 452,5 * - 1 300,0 281 152,5 

3322 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210557 

 - Komunikační centrum - zámek) 

0,0 +1 300,0 1 300,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

268/7/6/2019 Odpis pohledávky CPS consulting, s.r.o. v likvidaci z důvodu zániku 

dlužníka  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odpis pohledávky za dlužníkem CPS 

consulting, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Tusarova 1152/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 27391566 

(společnost vymazána z OR ke dni 3.6.2019) z titulu neuhrazeného nároku na náhradu škody 

vyplývající z mandátní smlouvy 239M/2010 ze dne 16.6.2010 v celkové výši 1 446 542,92 Kč. 

 

 

269/7/6/2019 Odpis pohledávky SATES MORAVA spol. s r.o. z důvodu 

pravomocného rozhodnutí soudu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odpis pohledávky za společností SATES 

MORAVA spol. s r.o., se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 60775530    

z titulu rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí, č.j. 19 C 244/2017 ze dne 

2.10.2018 v celkové výši 82 979,37 Kč. 

 

 

270/7/7/2019 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 

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 příloh Dotační 

programy statutárního města Přerova pro rok 2020 takto: 

 

 Dotační program A. na podporu oblasti kultury pro rok 2020 s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu účelu stanoveného v tomto 

dotačním programu činí 1 998 000 Kč, 

 



11 

 

 Dotační program A. na podporu oblasti sportu pro rok 2020 s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu účelu stanoveného v tomto 

dotačním programu činí 12 538 500 Kč,  

 

 Dotační program A. na podporu oblasti volného času pro rok 2020 s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu účelu stanoveného      

v tomto dotačním programu činí 346 100 Kč,  

 

 Dotační program A. na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2020 s tím,                      

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 891 600 Kč, 

 

 Dotační program B. na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální a zdravotní 

pro rok 2020 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 

2020 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 416 800 Kč. 

 

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

pro rok 2020 za těchto podmínek: 

 

Dotační program A. 

 

 žádosti budou podávány v termínu od 30. 09. 2019 do 11. 10. 2019, 

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

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 28. 8. 2019 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.  

 

Dotační program B. 

 

 žádosti budou podávány v termínu od 01. 01. 2020 do 15. 09. 2020, 

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

 tiskopisy bude možné vyzvednout od 01. 01. 2020 na pracovišti: 

 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. 

Tiskopisy budou rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2019 

 

 

271/7/8/2019 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – sportovní profilace školy   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje změnu zaměření finančního příspěvku zřizovatele na sportovní profilaci Základní 

školy Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Velká 

Dlážka 5, 

 

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů spojených s realizací sportovní profilace 

Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 

Velká Dlážka 5, 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 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

 

272/7/8/2019 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí monitorovací zprávu za období 9/2018 – 8/2019 ve věci sportovního 

zaměření Základní školy Přerov, Želatovská 8 na lední hokej, 

 

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů spojených s realizací sportovního zaměření 

Základní školy Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 

Želatovská 8, 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 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

 

273/7/8/2019 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 

rok 2019/2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 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. 2019 do 31. 8. 2020. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

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

2019, a to pouze za splnění následujících podmínek: 

 Církevní mateřská škola v Přerově bude mít k 1. 9. 2019 zapsáno k předškolnímu vzdělávání 

alespoň 20 dětí, 

 úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 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 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 
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274/7/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – AUTO KLUB PŘEROV-

město v AČR 

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 AUTO KLUB 

PŘEROV-město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací významné sportovní akce, FIA 

Mistrovství Evropy v autokrosu, konané ve dnech 23. – 25. 8. 2019 v Přerově. 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: 30.09.2019 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální 

dotace) 

116,8* -50,0 66,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 

4 994,0 50,0 5 044,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

275/7/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Karate Přerov, z. s.,    

IČ: 64989089, se sídlem Neumannova 2620/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou 

úhradu nákladů na dopravu, ubytování a účastnické poplatky členů na Mistrovství světa           

v karate KWF, konané ve dnech 7. – 10. 11. 2019 v Tokiu v Japonsku. 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: 30.09.2019 

 

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 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální dotace) 16,8* - 16,8 0,0 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 280 629,3* - 8,2 280 621,1 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální dotace) 5 044,0* + 25,0 5 069,0 

* 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 39 503,0* + 8,2 39 511,2 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

276/7/9/2019 Armáda spásy v České republice, z.s. – Domov Přístav Šumperk – 

žádost o individuální dotaci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatele dotace, a subjektem Armáda 

spásy v české republice, z.s. , IČ: 40613411 se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13 – 

Stodůlky 158 00 Praha 58, jako příjemcem dotace, na „Poskytování pobytové sociální služby – 

domov se zvláštním režimem Přístav v Šumperku uživatelům s trvalým pobytem ve městě 

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

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 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) 

122,8 - 6,0 116,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

31,0 + 6,0 37,0 

 

 

277/7/9/2019 Charita Přerov – Nízkoprahové denní centrum Lorenc – žádost            

o individuální dotaci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatele dotace,               

a subjektem Charita Přerov, IČ: 45180270 se sídlem Šířava 1295/27, 750 02 Přerov, jako 

příjemcem dotace, na „Poskytování sociální služby – Nízkoprahové denní centrum Lorenc       
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v roce 2019". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 

 

219  Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 280 802,5* - 173,2 280 629,3 

4349 620 Sociálních věcí a zdravotnictví 

(dotační program) 

3 853,6 - 76,8 3 776,8 

4349 620 Ost. sociální péče a pomoc ost. 

skupinám obyvatelstva 

 

37,0* + 250,0 287,0 

* 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 39 329,8* +173,2 39 503,0 

 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

278/7/10/2019 Dohoda o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o společné strategii měst          

a obcí, které jsou akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, 

IČ: 47674521, s účinností ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami do 31.12.2029, ve znění 

dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

279/7/10/2019 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na I. etapě opravy 

střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na I. etapu 

celkové opravy střechy kostela sv. Vavřince v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov,    

se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ: 45180199, ve výši 350 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který je přílohou Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na podporu na obnovu exteriéru památkově významných 

staveb na území města Přerova pro rok 2019; 
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2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 281 152,5* - 350,0 280 802,5 

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 0,0 + 350,0 350,0 

* 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 38 979,8 350,0 39 329,8 

 

 

280/7/10/2019 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 

rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za volební 

období 2018 - I. pololetí 2019. 

 

 

281/7/10/2019 Studie proveditelnosti – Koupací biotop Velká laguna  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova 

zajistit zpracování studie proveditelnosti koupacího biotopu Velká laguna v Přerově. 

 

 

282/7/10/2019 Omezení užívání glyfosátů na údržbu veřejných prostranství a v 

zemědělství 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení podpořit omezení užívání glyfosátů na údržbu veřejných 

prostranství a v zemědělství 

 

2. nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města zamezit používání prostředků obsahujících 

glyfosát při ošetřování komunikací, chodníků a jiných veřejných prostranství na území 

statutárního města Přerova, mimo likvidaci invazivních druhů městem Přerovem, jeho 

organizacemi a smluvními partnery. 

 

3. nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města zanést omezení používání prostředků 

obsahujících glyfosát na polích a lesních pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Přerově 

do pachtovních či nájemních smluv, mimo likvidaci invazivních druhů. 
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283/7/10/2019 Stanovisko města Přerova k záměru průplavu Dunaj – Odra - Labe 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení připojit se k „Memorandu 

starostů obcí k záměru průplavu Dunaj – Odra – Labe“ a pověřit primátora města jeho podpisem. 

 

 

284/7/10/2019 Podnět zastupitele města Přerova Ing. Antonína Prachaře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bude usilovat po zhlédnutí prezentace investora                

o prohlášení průmyslové zóny vymezené části letiště, podporuje zájem o vybudování výrobny letadel 

v prostoru letiště Přerov – Bochoř včetně doprovodných aktivit souvisejících se zvýšením nabídky 

pracovních míst, posílení prestiže města a zvýšení kupní síly občanů. 

Statutární město Přerov vytipuje vhodné nebytové prostory k užívání k výše uvedenému záměru. 

 

 

285/7/10/2019 Podnět zastupitele města Přerova pana Pavla Ondrůje 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova 

zajistit zanesení průchodů Pasáží mezi účelové místní komunikace pro pěší. 

 

 

286/7/10/2019 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 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

V Přerově dne 26. srpna 2019 

 

 

 

 

            Ing. Petr Měřínský                                                                                       Mgr. Jaroslav Hýzl 

primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova 

 

 

 


