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USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. října 2019 

 

287/8/1/2019 Zahájení, schválení programu 8. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. října 2019, 

 

2. schvaluje Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. a PhDr. Jiřího Lapáčka za ověřovatele zápisu             

8. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

288/8/2/2019 Nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého 

kraje, a. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:  

 

a) záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., se sídlem Jeremenkova 

1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 04148002, zapsaném ve spolkovém rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333 („Spolek“), na využívání 

zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje, dle důvodové 

zprávy, 

 

b) účast a majetkový vstup statutárního města Přerova do společnosti Servisní společnost odpady 

Olomouckého kraje a.s., akciové společnosti založené a existující podle práva České 

republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 

11088 („Společnost“), 

 

c) vystoupení statutárního města Přerova ze Spolku Odpady Olomouckého kraje podle článku 

VI. odst. 3 písm. a) stanov Spolku s účinky vystoupení ke dni 31. 12. 2019,  

 

d) uzavření Smlouvy o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem, jako prodávajícím, 

a statutárním městem Přerovem jako kupujícím, jež je obsažena v příloze č. 2 a jejímž 

předmětem je koupě 43.646 ks akcií Společnosti v nominální hodnotě 15,- Kč/akcie za 

celkovou kupní cenu 654.690,- Kč, 

 

e) uzavření Smlouvy mezi akcionáři Společnosti, jež je obsažena v příloze č. 3, 

 

f) následující úpravy rozpočtu: 

   

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  po úpravě 

  

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 285 081,1* - 654,7 284 426,4 

3725 210 Využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů (akcie 

odpady) 

0,0 +654,7 654,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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289/8/3/2019 Návrh na personální změnu - Kontrolní výbor 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání odvolává z funkce člena Kontrolního výboru Ing. Jiřího 

Kohouta, a to s účinností od 15. 10. 2019. 

 

290/8/3/2019 Podnět náměstka primátora Michala Záchy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu postupu 

Magistrátu města Přerova v řešení bytové situace manželů A. a R.V. v objektu ***. 

 

291/8/3/2019 Informace o činnosti Rady města Přerova od  7. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(22. schůze Rady města Přerova konané dne 5.9.2019, 23. schůze Rady města Přerova konané dne 

26.9.2019). 

 

292/8/4/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 391 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

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

převod pozemku  p.č.  391 zahrada  o výměře 514m2 v k.ú. Újezdec  u Přerova z vlastnictví StMPr. 

 

293/8/4/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5307/283 a 

části pozemku p.č. 5307/3, v k.ú. Přerov 

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

převod části pozemku p.č. 5307/283, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 a části 

pozemku p.č. 5307/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 130 m2, oba v k.ú. Přerov, z 

majetku statutárního města Přerova. 

 

294/8/4/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova –    pozemků  p.č. 894 a p.č. 887 v 

k.ú.  Henčlov    

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

převod pozemku  p.č. 894  orná půda o výměře 5306 m2 a p.č. 887  orná půda  o výměře  1628 m2   

oba  v k.ú. Henčlov z majetku statutárního města Přerova. 

 

295/8/4/2019 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 63 v k.ú. 

Žeravice                                                                                                                                                                                      

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

převod části pozemku p.č. 63 orná půda o výměře 1000 m2 v k.ú. Žeravice. 
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296/8/4/2019 Nepeněžitý vklad nemovitých věcí a movitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov a.s. 

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

vklad tvořený nemovitými a movitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova: 

 

 Výtlak kanalizace z PE dimenze DN 200 délky 97,32 m uložený na pozemcích parc. č. 5023, 6966 

v k. ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov. 

 Kanalizace betonová v ul. Lány v místní časti Kozlovice dimenze DN 400 délky 224,08 m včetně 

5 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet, která je uložena na pozemku parc. č. 213 v k. ú. 

Kozlovice u Přerova, obec Přerov. 

 Jednotná kanalizace v místní části Dluhonice z materiálu PVC DN 250 délky 12,5 m, PVC DN 

300 délky 37,0 m, BETON DN 300 délky 383,1 m, BETON DN 400 délky 1550,0 m, BETON DN 

500 délky 313,9 m, BETON DN 600 délky 402,4 m a BETON DN 800 délky 154,9 m, jejíž 

součástí je 100 ks kanalizačních šachet. Kanalizace je uložena na pozemcích parc. č. 241, 245, 

247, 256, 272, 495, 497, 498, 499, 501, 1017, 1047, 1055, 1139, 1140, 1141, 1142, 1243, 1014/1, 

1014/2, 1014/5, 1014/6, 1014/7, 1014/8, 1015/1, 1020/1, 1020/2, 1021/1, 236/2, 237/1, 237/2, 

253/1, 253/2, 254/2, 254/3, 260/1, 260/2, 265/2, 266/2, 271/2, 277/2, 278/2, 283/1, 283/2, 283/3, 

283/4, 291/1, 297/1, 297/12, 297/13, 372/2, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 494/1 v k. ú. 

Dluhonice, obec Přerov. 

 Kanalizace jednotná pro novostavby RD v ul. K Poli v místní části Dluhonice z PVC DN 300 

délky 84,50 m včetně 2 ks kanalizačních šachet uložená na pozemcích parc. č. 1243, 1245, 1247 v 

k. ú. Dluhonice, obec Přerov. 

 Vodovod v ul. U Bečvy v Přerově z PVC DN 100 délky 48,84 m uložený na pozemku parc. č. 

3161/1 v k. ú. Přerov. 

 Projektová dokumentace kanalizace,  k. ú. Kozlovice. 

 Projektová dokumentace kanalizace, k. ú. Čekyně, 

 

do základního kapitálu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, 

IČ: 47674521. 

 

297/8/4/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2152/2, jehož 

součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), 

příslušná k části obce Přerov I-Město, a částí pozemků p.č. 2152/1, p.č. 

2153/5 a p.č. 2155/1, vše v k.ú. Přerov 

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

převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 777 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 

43), příslušná k části obce Přerov I-Město, a části pozemku p.č. 2152/1 (ostatní plocha  - ostatní 

komunikace) o výměře 658 m2, části pozemku p.č. 2153/5 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 2 

m2 a části pozemku p.č. 2155/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 0,23 m2, které se dle 

geometrického plánu č. 6952-39/2019 slučují do pozemku p.č. 2152/4 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 660 m2 v k.ú. Přerov. 

 

298/8/4/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov – pozemků p.č. 983, p.č. 985, p.č. 986, p.č. 987, p.č. 990/3, p.č. 

991, p.č. 992 a budovy k bydlení č.p. 1259, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. Přerov  a úplatný 
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převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 6034/52 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. p.č. 983 zast. pl., zbořeniště o výměře 897 m2,  p.č. 

985 ost. pl. jiná plocha o výměře 487 m2,  p.č. 986 ost. pl., jiná plocha o výměře 590 m2,  p.č.  

987 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.452 m2,  p.č. 990/3 ost. pl., zeleň o výměře 263 m2,  p.č. 

991 ost. pl., zeleň o výměře 931 m2,  p.č. 992 ost. pl., zeleň o výměře 184 m2 a budovy            

k bydlení č.p. 1259, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti TRINOM s.r.o., se 

sídlem Přerov I-Město, Tovačovská 3000/11a, IČ 19014015 za kupní cenu ve výši 

5.892.978,30 Kč včetně DPH (dle znaleckého posudku) s tím, že náklady na demolici objektu 

ve výši 984.042,97 Kč včetně DPH budou odečteny od kupní ceny a uzavření kupní smlouvy. 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 6034/52 ost. pl., ost. komunikace o výměře 313 m2      

v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti TRINOM s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Tovačovská 

3000/11a, IČ 19014015 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu ve výši 

281.700,-Kč bez DPH (dle znaleckého posudku) a uzavření kupní smlouvy, za předpokladu 

finančního krytí. 

 

299/8/4/2019 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 312/1, p.č. 312/9, p.č. 312/12, p.č. 312/15, p.č. 

312/16, p.č. 312/17, p.č. 312/18, p.č. 312/19 a p.č. 312/20 v k.ú. Újezdec 

u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný a neschvaluje  úplatný převod 

pozemků p.č. 312/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 2242 m2,  p.č. 312/9 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 1196 m2, p.č. 312/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 

m2, p.č. 312/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, p.č. 312/16 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 92 m2, p.č 312/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, p.č. 

312/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 64 m2  a část pozemku p.č. 312/1 ostatní plocha, 

ostatní komunikace, geometrickým plánem č. 689-10/2019  označený jako pozemek p.č. 312/19 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 969 m2 a pozemek p.č. 312/20 ostatní plocha, ostatní 

komunikace  o výměře 3 m2 vše v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování 

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

Přerov. 

 

300/8/4/2019 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - část 

pozemku p.č. 34 a pozemku p.č. 250/1 za pozemek p.č. 1027/1 vše v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu pozemku p.č. 1027/1 orná půda o 

výměře 3.814 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve společném jmění manželů J* a A* S*, bytem *** za část 

pozemku p.č. 34 zahrada označené dle geometrického plánu č. 604-178/2014 jako pozemek p.č. 34/3 

zahrada o výměře  1.193 m2   a   p.č. 250/1 zahrada  o výměře 776 m2  oba v k.ú. Újezdec u Přerova ve 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

Doplatek rozdílu ceny směňovaných nemovitostí dle znaleckého posudku činí 161 320,- Kč ve 

prospěch   manželů J* a A* S*, bytem *** 
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301/8/4/2019 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a M.P., nar. ***, 

nájemcem bytové jednotky č. 3 v objektu k bydlení č.p. *, příslušném k části obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. * v k.ú. Přerov (***) jako dlužníkem o splátkách pohledávek 

statutárního města Přerova, a to na nájemném, zálohách na služby spojené s užíváním bytu a 

vyúčtování těchto záloh a úroku z prodlení k datu 14.10.2019 v částce 80.049,00 Kč, a to v 

měsíčních splátkách 2.500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 32 měsíců/2.500,00 Kč a 1 

měsíc/49,00 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. 

 

302/8/4/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odpis a převod na podrozvahový účet 

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

14.10.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 2.553.788,00 Kč za paní H. G., nar. ***, 

Bratrská 709/34, Přerov a panem M.G., nar. ***, posledně nám známým bytem ***, a to za byt č. * v 

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

(***). 

 

303/8/4/2019 Požadavky místní části Dluhonice v souvislosti s výstavbou 

komunikace D1 0136 Říkovice - Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o činnostech týkajících se  

místní části Dluhonice v souvislosti s výstavbou komunikace D1 – 0136 Říkovice – Přerov týkající se 

těchto oblastí: 

 Investice do sociálního zařízení kulturního domu Dluhonice 

 

 Výkupu pozemků p.č. 606 a p.č.607 v k.ú. Dluhonice pro přístup do rozvojové lokality Za Humny 

 

 Investice do rozvojové lokality Za Humny spočívající v přípravě technické a dopravní 

infrastruktury 

 

 Smlouvy o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek mezi statutárním městem 

Přerov a ŘSD ČŘ 

 

 Přípisu ministerstva dopravy ze dne 2.10.2019 

 

304/8/5/2019 Rozpočtové opatření č. 14 a 15 

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

důvodové zprávy. 
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305/8/5/2019 Smlouva o úvěru - fixace úrokové sazby 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zajištění úrokové sazby u úvěru dle smlouvy č. 2046/16/5629 ze dne 10.05.2017, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., se 

sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, formou úrokového swapu, ve výši 

aktuálního zůstatku úvěru na dobu 3 let, 

 

2. schvaluje uzavření rámcové smlouvy č. 2019011043 mezi statutárním městem Přerov a 

Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,          

IČ 00001350, 

 

3. schvaluje uzavření rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu mezi statutárním 

městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1,        

IČ 45317054, 

 

4. pověřuje Radu města Přerova k rozhodnutí o uzavření či neuzavření obchodu (sjednání 

zajištění formou úrokového swapu), tj. fixaci úrokové sazby s tím, že následně bude o této 

skutečnosti informovat Zastupitelstvo města Přerova. 

 

306/8/5/2019 Obecně závazná vyhláška č.../2019 o evidenci označených psů a jejich 

chovatelů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č...../2019      

o evidenci označených psů a jejich chovatelů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

307/8/5/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. 

(Přerovská internetová televize) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem PiTV - StarMedia s. r. 

o., se sídlem Č. Drahlovského 2346/13, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 03930785, na 

výrobu tří publicistických seriálů. 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) 

  

285 281,1 *  - 200,0 285 081,1 

3341 110  Rozhlas a televize 0,0  + 200,0 200,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 521,2 * + 200,0 39 721,2 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

308/8/5/2019 Dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 

dobrovolných hasičů Veselíčko - dovybavení zásahového vozu o 10 ks 

hadic "D" 

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 Přerovem a subjektem Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko, se sídlem č. p. 205, 751 25 

Veselíčko, IČ:64989453, na dovybavení zásahového vozu pořízením 10 ks hadic "D". 

Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2019. 

 

2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

 rozpočet   

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 285 291,1 * - 10,0 285 281,1 

 

5512 130  Požární ochrana - dobrovolná část 0,0 + 10,0 10,0 

 

* 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 39 511,2 + 10,0 39 521,2 

 

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

309/8/6/2019 Memorandum prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje memorandum Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje, 

 

2. pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského podpisem memoranda Prodloužení Baťova 

kanálu do Olomouckého kraje. 
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310/8/6/2019 Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu 

Nástroje Územně analytické podklady 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu 

Nástroje Územně analytické podklady mezi Statutárním městem Přerovem a Olomouckým 

krajem, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2. pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského k podpisu smlouvy o spolupráci dle bodu    

č. 1. 

 

311/8/7/2019 Dohoda akcionářů o společné strategii 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV 

Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ 

mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 482/21, 

Přerov I-Město, a statutárním městem Přerovem, ve znění, které je přílohou důvodové zprávy 

 

2. pověřuje Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího             

s uzavřením Dodatku č. 1 Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a 

ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, 

Lhotka“ mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 

482/21, Přerov I-Město, a statutárním městem Přerovem. 

 

312/8/7/2019 Schválení dodatku č. 1 smlouvy o centralizovaném zadání veřejné 

zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí 

ČD, Přerov-Předmostí“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky na 

stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“, dle 

důvodové zprávy 

 

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

usnesení 

 

313/8/8/2019 Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 

výkonnostního sportu dospělých 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 uvedený dotační program ve znění dle přílohy Dotační program 

statutárního města Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního sportu pro rok 2020 takto: 
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 Dotační program C. na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2020 s 

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

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 2 500 000 Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.11.2019 

 

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

na podporu vrcholového a výkonnostního sportu pro rok 2020 za těchto podmínek: 

 

Dotační program C. 

 žádosti budou podávány v termínu od 18. 11. 2019 do 2. 12. 2019, 

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

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 16. 10. 2019 v Městském informačním centru na nám. 

TGM a na pracovišti: Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 

(pracoviště Smetanova 7), 750 02 Přerov. 

 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

 

314/8/9/2019 Zřízení výdejny stravy v objektu Základní školy Přerov, Boženy 

Němcové 16  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 

30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město. Předmětem dodatku zřizovací listiny je 

rozšíření místa poskytovaných školských služeb u typu školského zařízení školní jídelna – 

výdejna o adresu budovy Boženy Němcové 101/16.  

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.11.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem žádosti o změnu zařazení u 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, v rejstříku škol a školských zařízení 

vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, za podmínky schválení usnesení v 

bodě č. 1 tohoto usnesení. 

 

315/8/9/2019 Předání pozemků a dokončené investiční akce k hospodaření Základní 

škole Přerov, Želatovská 8  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 7 k protokolu o předání a 

převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov 

a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Želatovská 8. Předmětem tohoto dodatku je předání 

k hospodaření částí pozemků 5307/4, 5307/3, pozemků 5307/199, 5307/200, 5307/201, 5307/2002 vše 

v k.ú. Přerov a předání dokončené investiční akce „Modernizace ZŠ Želatovská 8, Přerov – 

bezbariérový boční vstup“.   

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.10.2019 
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316/8/10/2019 Dotační programy statutárního města Přerova 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 "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 

2020" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2020 

na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 150 000 Kč; 

 

2. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2020"      

s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2020            

na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 850 000 Kč; 

 

3. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2020" s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2020 na podporu účelu uvedeného v tomto 

programu činí 350 000 Kč. 

 

317/8/10/2019 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, Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 a Obecně závazné 

vyhlášky č. 4/2019 

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

vyhlášky č. 4/2019, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

318/8/10/2019 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova MUDr. Libora Slováčka 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí individuální dotace subjektu 

Karate Přerov, z.s., IČ: 64989089, se sídlem Neumannova 2620/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov     

ve výši 25 000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí členů na Mistrovství světa v karate KWF, 

konané ve dnech 7.-10.11.2019 v Tokiu v Japonsku za podmínky finančního krytí. 

 

319/8/10/2019 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Zdeňka Schenka, 

Ph.D. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. podporuje obnovu studny na Horním náměstí v Přerově, 

 

2. nepřijalo návrh usnesení doporučit Radě města Přerova vyhlásit sochařsko-architektonickou 

soutěž na podobu obnovy studny a úpravy jejího okolí v souvislosti s výsadbou nových lip, 
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3. doporučuje Radě města Přerova zabývat se využitím dřeva pokácených lip na Horním 

náměstí s ohledem na jejich kulturně-historický a zejména symbolický význam pro občany 

města Přerova. 

 

320/8/10/2019 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 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 
V Přerově dne 14. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Petr Měřínský                                                                               PhDr. Jiří Lapáček 

primátor statutárního města Přerova                                                     člen Zastupitelstva města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


