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USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. prosince 2019 

 

323/10/1/2019 Zahájení, schválení programu 10. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. prosince 2019, 

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala a MUDr. Mgr. Tomáše Kocourka, MBA za ověřovatele zápisu 

10. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

324/10/2/2019 Návrh na personální změnu - Kontrolní výbor 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí do funkce člena Kontrolního výboru pana Davida 

Hoška. 

 

 

325/10/2/2019 Participativní rozpočet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci Finančního výboru k možnosti 

zavedení participativního rozpočtu na území města Přerova. 

 

 

326/10/2/2019 Kontrolní výbor - doporučení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí Zprávu o výsledku projednání usnesení 

ZM ze dne 14.10.2019 č. usnesení 290/8/3/2019: 

Provedení kontroly postupu Magistrátu města Přerova v řešení bytové situace manželů A.                     

a  R.V. 

 

 

327/10/2/2019 Informace o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(24. schůze Rady města Přerova konané dne 8.10.2019, 25. schůze Rady města Přerova konané dne 

17.10.2019, 26. schůze Rady města Přerova konané dne 7.11.2019, 27. schůze Rady města Přerova 

konané dne 28.11.2019). 

 

 

328/10/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci      

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1435 v k.ú. 

Žeravice 

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

převod pozemku p.č. 1435, zahrada o výměře 50 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města 

Přerova do vlastnictví pana L.K. 
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329/10/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/2        

v k.ú. Přerov 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/2  ost. plocha 

o výměře cca 60 m2 v k.ú. Přerov. 
 

 

330/10/3/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 258/2 v k.ú. Penčice – uzavření dodatku č. 1 kupní 

smlouvy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1  kupní smlouvy ze dne 

7.9.2017 uzavřené mezi statutárním městem Přerov (jako prodávajícím) a paní J.P. (jako kupujícím). 

Dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje tak, že se prodlužuje termín ve kterém kupující vybuduje 

na své náklady nové připojení pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Penčice ke komunikaci dle předložené 

dokumentace na stavbu "Sjezd na pozemky p.č. 148/1 a p.č. 258" a to do 30.8.2020. 

 

 

331/10/3/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  

pozemku p.č. 1508 v k.ú. Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1508 zahrada        

o výměře 70 m2 v k.ú. Dluhonice z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění 

manželů P.  a  B.H.   za kupní cenu 14.000,- Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

 

 

332/10/3/2019 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: 

 

1. schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti č. MMPr-SML/1248/2018, kterou dne 12.3.2019 uzavřely statutární 

město Přerov jako budoucí prodávající a budoucí oprávněný ze služebnosti a společnost Byty 

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

budoucí kupující a budoucí povinný ze služebnosti. 

 

2. schvaluje 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) označené v geometrickém plánu č. 

6952-39/2019 ze dne 2.10.2019 jako díl „a“ o výměře 658 m2, části pozemku p.č. 2153/5 

(ostatní plocha – jiná plocha) označené v geometrickém plánu č. 6952-39/2019 ze dne 

2.10.2019 jako díl „c“ o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 2155/1 (ostatní plocha – jiná 

plocha) označené v geometrickém plánu č. 6952-39/2019 ze dne 2.10.2019 jako díl „d“            

o výměře 0,23 m2, které se na základě geometrického plánu č. 6952-39/2019 ze dne 2.10.2019 

slučují do pozemku p.č. 2152/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 660 m2, vše     
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v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Byty Čechova  

s.r.o., IČ 01991001, se sídlem Dolní schody 1912/8,  Předměstí, 746 01 Opava, za celkovou 

kupní cenu 12.590.654,- Kč, s tím, že část kupní ceny ve výši 5.000.000,- Kč bude kupujícím 

uhrazena do 31.12.2019 a část kupní ceny ve výši 7.590.654,- Kč bude kupujícím uhrazena     

do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti změny Územního plánu města Přerova, která bude 

spočívat v lokální změně územního plánu na pozemcích p.č. 2152/2 a p.č. 2152/1, oba v k.ú. 

Přerov, za účelem změny využití (přestavby) na bytový – polyfunkční dům s bytovými 

jednotkami a komerčními prostory a výstavby parkoviště pro osobní automobily pro potřeby 

budoucího bytového – polyfunkčního domu a která kupujícímu umožní realizovat projekt 

spočívající v provedení generální rekonstrukce budovy č.p. 387 (Čechova 43) za účelem její 

přestavby na bytové jednotky s dispozicemi 1+kk, 2+kk, 3+kk a obchodních a kancelářských 

prostor za účelem prodeje bytových jednotek do osobního vlastnictví nebo jejich pronájmu     

za tržní nájemné a vybudování cca 30 parkovacích stání na nově zaměřeném pozemku p.č. 

2152/4 v k.ú. Přerov. 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi společností Byty Čechova  s.r.o.,        

IČ 01991001, se sídlem Dolní schody 1912/8,  Předměstí, 746 01 Opava, jako povinným        

ze služebnosti a statutárním městem Přerov jako oprávněným ze služebnosti, na jejímž základě 

bude zřízeno věcné břemeno - služebnost ve prospěch oprávněného ze služebnosti k tíži 

pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2 v k.ú. Přerov, jehož 

součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce Přerov   

I-Město, spočívající v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat ve stavbě 

občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) metropolitní síť včetně přípojného bodu 

metropolitní sítě a v povinnosti ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti     

a jím pověřeným třetím osobám přístup do stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) 

za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě                

a případné rekonstrukce a odstranění metropolitní sítě. Služebnost bude zřízena bezúplatně     

na dobu určitou do 16.10.2020. 

 

 

333/10/3/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 396 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 

396 ostatní plocha o výměře 552 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou  

553.000,- Kč. 

 

 

334/10/3/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 509/2 a p.č. 510/15 oba v k.ú. Předmostí  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 509/2 orná půda o výměře 1015 m2 v k.ú. Předmostí     

z vlastnictví paní M.S. do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu        

ve výši 148.400,- Kč. 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 510/15 orná půda o výměře 1504 m2 v k.ú. Předmostí 

z vlastnictví pana Ing. F.J. do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 

ve výši 313.100,- Kč. 
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335/10/3/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, 

p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku smlouvy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě ze dne 6.6.2019 uzavřené mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím)            

a společností MJM agro a.s., se sídlem Litovel, Cholinská 19, IČ: 6642331 (jako budoucím 

prodávajícím). Dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje tak, že se mění text čl. III, odst. 4 tak,        

že nově zní takto:  

„Budoucí prodávající se zavazuje převést předmět koupě do vlastnictví budoucího kupujícího bez 

jakýchkoliv právních vad, zejména bez zatížení uvedených v čl. III. odst. 3 této smlouvy. Budoucí 

prodávající zejména nesmí zřídit k předmětu koupě předkupní právo, další zástavní právo mimo 

zástavní právo uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy, právo stavby dle § 1240 a násl. občanského 

zákona ani věcné břemeno s výjimkou věcných břemen - služebností a jiných zatížení zřízených           

v souvislosti se stavbou „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská.“ 

 

 

336/10/3/2019 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – 

veřejného osvětlení vybudovaného na pozemku p.č. 475, p.č. 624/1, p.č. 

783/9, p.č. 273/3, p.č. 274/3, p.č. 274/1, p.č. 783/10, p.č. 273/11, p.č. 

271/8, p.č. 271/22, p.č. 477, p.č. 478/2, p.č. 478/3, p.č. 476, p.č. 278, p.č. 

125  a p.č. 116 vše v k.ú. Čekyně.                                                                                

Bezúplatný převod do majetku města Přerova – komunikace na 

pozemcích p.č. 271/22, p.č. 273/10 a p.č. 783/10 a zhodnocení pozemku 

p.č. 622/2 vše  k.ú. Čekyně.                                                                                                            

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova  – pozemků p.č. 783/1, 783/9, 273/4, 271/8, 622/2, 783/10, 

273/10, 273/11, 271/22 vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                                                      

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů 

vybudovaného na pozemcích p.č. 475, p.č. 624/1, p.č. 783/9, p.č. 273/3, p.č. 274/3, p.č. 274/1, p.č. 

783/10, p.č. 273/11, p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 477, p.č. 478/2, p.č. 478/3, p.č. 476, p.č. 278, p.č. 125, 

p.č. 116 vše v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví  Z*** M***, bytem ***, D*** M***, bytem *** a 

Z*** R***, bytem *** do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

2. schvaluje bezúplatný převod komunikace vybudované na pozemcích p.č. 271/22, p.č. 273/10 

a p.č. 783/10 vše v k.ú. Čekyně a zhodnocení spočívající v úpravě komunikace ul. Nad Úvozem 

vybudované na pozemku p.č. 622/2 v k.ú. Čekyně, ze spoluvlastnictví  Z*** M***, bytem ***, D*** 

M*** bytem *** a Z*** R***, bytem *** do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

3. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 783/9 trvalý travní porost o výměře 521 m2, 

p.č. 273/4 ostatní plocha o výměře 49 m2, p.č. 271/8 trvalý travní porost o výměře 566 m2, 

pozemku p.č. 622/2 ostatní plocha o výměře 74 m2, p.č. 783/10 ostatní plocha o výměře 829 

m2, p.č. 273/10 ostatní plocha o výměře 196 m2, p.č. 273/11 ostatní plocha o výměře 19 m2 a 

p.č. 271/22 ostatní plocha o výměře 863 m2 vše v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví - SJM *** 

Z*** M***, bytem *** a D*** M***, bytem ***, *** k id ½ a Z*** R***, bytem *** k id 

½ do majetku statutárního města Přerova a pozemku p.č. 783/1 trvalý travní porost o výměře 

854 m2 v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví – SJM Z*** M***, bytem *** a D*** M***, bytem 

*** k id ½ a *** Z*** M***, bytem ***6 k id ½ 
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337/10/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova - objekt občanské vybavenosti 

č.p. 3250 (tenisová hala)  na pozemku p.č. 2656/2, objekt občanské 

vybavenosti bez č.p./če. na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov        

se všemi součástmi a příslušenstvím včetně movitých věcí 

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

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - objekt občanské vybavenosti č.p. 

3250 (tenisová hala)  na pozemku p.č. 2656/2, objekt občanské vybavenosti bez č.p./če. na pozemku 

p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím včetně movitých věcí. 

 

 

338/10/3/2019 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  

Přerova do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města 

Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věcí dle 

přílohy č. 1 v celkové účetní hodnotě 38.240,-Kč  mezi  statutárním městem Přerov, jako dárcem          

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

nám. T.G. Masaryka 8, IČ 45180512, jako obdarovaným. 

 

 

339/10/3/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 3805/7, p.č. 

3805/8 a p.č. 3805/9 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. 3805/7, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 434 m2, pozemku p.č. 3805/8, 

ostatní plocha, silnice o výměře 96 m2 a pozemku p.č. 3805/9, ostatní plocha, ostatní komunikace        

o výměře 2 m2, vše v k.ú. Přerov, České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako 

osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

340/10/3/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                   

ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 208/5 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 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. 208/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 854 m2 v k.ú. Kozlovice                

u Přerova, České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu      

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako osobě povinné     

z předkupního práva. 
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341/10/3/2019 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních 

ekosystémů 2019 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 326 375,00 Kč mezi Olomouckým 

krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a Statutárním městem 

Přerov jako žadatelem o úhradě nákladů na oplocení lesních porostů (výstavba oplocenek)        

z Programu na podporu lesních ekosystémů 2019, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2. pověřuje primátora pana Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

342/10/3/2019 Poskytnutí finančního příspěvku na opravu čestného hrobu paní Jiřiny 

Haukové 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku dle doložených nákladů ve výši do 17 335,00,- Kč 

na opravu čestného hrobu paní Jiřiny Haukové, který bude poskytnut na základě smlouvy, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 

709/34, 750 02 Přerov a majitelem hrobového zařízení, panem K*** Š***. Smlouva                

o poskytnutí finančního příspěvku je doložena v příloze č. 2 předlohy, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3326 5XX Pořízení, zachování a obnova hodnot 

místního kulturního, národního 

a historického povědomí (kaple, sochy, 

čestné hroby aj.) 

686,1 - 17,4 668,7 

3326 520 Pořízení, zachování a obnova hodnot 

místního kulturního, národního 

a historického povědomí 

0,0 + 17,4 17,4 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 020,7 * + 17,4 40 038,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

343/10/4/2019 Rozpočtové opatření č. 16, 17 a 18 

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

důvodové zprávy. 
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344/10/4/2019 Rozpočtové opatření č. 16, 17 a 18 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle 

důvodové zprávy. 

 

 

345/10/4/2019 Obecně závazná vyhláška č..../2019, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                 

a odstraňování komunálních odpadů  

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

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                    

a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

 

346/10/4/2019 Obecně závazná vyhláška č.../2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

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

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

 

347/10/4/2019 Obecně závazná vyhláška č..../2019, o místním poplatku z pobytu 

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

o místním poplatku z pobytu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

 

348/10/4/2019 Obecně závazná vyhláška č.../2019, o místním poplatku ze psů 

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

o místním poplatku ze psů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

 

349/10/4/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Sport Management s. r. o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 



8 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Sport Management   

s. r. o., se sídlem Přerov, U tenisu 16, PSČ 750 00, IČ: 61944068 na částečnou úhradu nákladů 

na organizaci slavnostního vyhlášení ankety o nejlepší české tenisty a tenistky za rok 2019 

"Zlatý kanár". Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova na 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) 288 853,6 * - 80,0 288 773,6 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 5,0 * + 80,0 85,0 

* 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 39 736,2 * + 80,0 39 816,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

350/10/4/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského       

v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Muzeum 

Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7/7, Přerov I - 

Město, 750 02 Přerov, IČ: 00097969 na výrobu dokumentárního filmu s tematikou 

Přerovského povstání. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle návrhu 

uvedeného v příloze tohoto materiálu. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 288 773,6 * - 100,0 288 673,6 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 85,0 * + 100,0 185,0 

* 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 39 816,2 * + 100,0 39 916,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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351/10/5/2019 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 

zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2020: 

 

               příjmy    966 058 300 Kč 

               výdaje    955 137 800 Kč 

   financování     10 920 500 Kč 

              (dle příloh č. 1 a 2) 

 

2. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 uvedený v příloze č. 3, 

 

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4. 

 

 

352/10/6/2019 Projekt regenerace sídliště Přerov - Dvořákova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje program regenerace sídliště Dvořákova. 

 

 

353/10/6/2019 Územní plán města Přerova - změny č. 13, 14 a 15 

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. 13, 14 a 15 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. 13, 14 a 15 Územního plánu města Přerova, formou opatření 

obecné povahy, které je přílohou tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

354/10/7/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické 

náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání                 

v Přerově“  

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

s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání                

v Přerově“ dle důvodové zprávy. 
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355/10/7/2019 Schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro tonery 

statutárního města Přerov (2020-2023)“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zahájit „Dynamický nákupní systém pro 

tonery statutárního města Přerov (2020-2023)“ jako nadlimitní veřejnou zakázku v užším řízení podle 

§ 58 a § 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako 

„zákon“). 

 

 

356/10/7/2019 Akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2019 a akce přecházející do roku 

2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí Přehled zrealizovaných akcí nad 500 tis. Kč v roce 2019 

 

2. bere na vědomí Přehled přecházejících akcí nad 500 tis. Kč z roku 2019 do roku 2020. 

 

 

357/10/7/2019 Akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Nové akce nad 500 tis. Kč pro realizaci v roce 2020 – dle tabulky v důvodové 

zprávě 

 

2. schvaluje Registr akcí nad 500 tis. Kč pro realizaci v roce 2020 – dle tabulky v důvodové 

zprávě 

 

 

358/10/8/2019 Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti: 

 a) kultura ve výši 1 825 000 Kč, 

 b) sport ve výši 12 538 500 Kč,   

 c) volný čas ve výši 346 100 Kč, 

 d) sociální a zdravotní ve výši 3 891 600 Kč, 

 

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020 Zastupitelstvem města 

Přerova. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 

oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2020. 
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V případě žadatele KAPPA-HELP, z.s. IČ: 667 43192, se sídlem Kojetínská 382/11, 750 02 Přerov,    

se pro oblast SOC-C na rok 2020 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, schválit výjimku          

do počtu podaných žádostí dle důvodové zprávy.   

 

V případě žádostí DSP-A-066/20 a DSP-A-098/20 žadatele Kanoistika Přerov, z.s. IČ: 06341853,        

se sídlem Hranická 47/5, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, se podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova, schválit poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace jen pod 

podmínkou doložení převodu členské základny z TJ Spartak Přerov na Kanoistika Přerov, z.s. . Převod 

členské základny musí být garantován Českým svazem kanoistů nejpozději do 29. 2. 2020. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2020 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 1 usnesení v oblasti sportu, volného času a v oblasti sociální a zdravotní, k jejich 

uzavření a podpisu, 

 

3. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti 

kultury a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města 

Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy), 

 

 

359/10/9/2019 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 

Přerov, Za mlýnem 1  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 k protokolu o předání       

a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov 

a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Za mlýnem 1. Předmětem tohoto dodatku je předání 

investiční akce s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za mlýnem 1“ k hospodaření         

v pořizovací ceně 24.004.915,25 Kč, s účinností od 1. 1. 2020.   

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

 

360/10/9/2019 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – sportovní profilace školy   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů 

spojených s realizací sportovní profilace Základní školy Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, se 

sídlem Přerov, Přerov I – Město, Za mlýnem 1, pro období 1/2020 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 
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361/10/9/2019 Základní škola Přerov, Trávník 27 – předfinancování realizace 

projektu Národního programu Životní prostředí  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje předfinancování projektu Základní školy Přerov, Trávník 27, IČ: 451800, s názvem 

„Environmentální a badatelská výuka v přírodní zahradě na Trávníku“ z prostředků 

statutárního města Přerova ve výši 340 000 Kč, a to na základě rozhodnutí č. 03821862            

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 341 206 Kč ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky. Projekt bude realizován v souladu s Výzvou č. 16/2017 Ministerstva 

životního prostředí, dle podmínek Národního programu Životního prostředí, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2020 

 

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) 288 673,6 * - 340,0 288 333,6 

3113 610 Základní školy 39 058,9 * + 340,0 39 398,9 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v ti. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 64 083,9 + 340,0 64 423,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

362/10/9/2019 Ekologizace základních škol zřízených statutárním městem Přerov na 

úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického 

hospodářství 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadání studie proveditelnosti projektu „Ekologizace základních škol zřízených 

statutárním městem Přerov na úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického 

hospodářství“ 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu. 
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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) 288 303,6 * - 350,0 287 953,6 

3113 610 Základní školy 39 398,9 * + 350,0 39 748,9 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 64 423,9 * + 350,0 64 773,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

363/10/9/2019 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: 31.12.2019 

 

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) 288 333,6 * - 25,0 288 308,6 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

5 074,0 * + 25,0 5 099,0 

* 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 39 995,7 * + 25,0 40 020,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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364/10/9/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek 

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 TJ SPARTAK 

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

na částečnou úhradu nákladů opravy splaškové kanalizace sportovní haly TJ Spartak Přerov, 

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

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

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) 286 704,7 * - 200,0 286 504,7 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 5 104,0 * + 200,0 5 304,0 

* 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 40 060,4 * + 200,0 40 260,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

365/10/10/2019 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Přerov 2020  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov 2020, který je přílohou tohoto materiálu. 

 

 

366/10/10/2019 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – žádost                

o individuální dotaci 

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 Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00849103 se 

sídlem Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc, jako příjemcem dotace, na „Nákup zdravotnické 
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techniky pro výjezdovou základnu Přerov". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

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

 

2. schvaluje pověřit 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 

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám 

obyvatelstva 

410,0 - 50,0 360,0 

3533 620 Zdravotnická záchranná služba 0,0 + 50,0 50,0 

 

 

ZÁVAZNÝ ULAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 945,7* + 50,0 39 995,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

367/10/11/2019 Dodatek č. 2 a 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 

dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 a 2 důvodové zprávy 

 

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

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku 

 

3. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 3 a 4 důvodové zprávy 

 

4. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 3 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku. 
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368/10/11/2019 Individuální dotace na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-

Hvězdárna 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli Naše společná krajina, z. s., se sídlem 

Pavlovice u Přerova 274, 751 11 Pavlovice u Přerova, IČ: 26550997, na projekt Zvýšení 

biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, ve výši 29 404 Kč; 

 

2. schvaluje uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 61 404 Kč    

na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, č. smlouvy SML/1339/2019, 

uzavřené mezi poskytovatelem Statutárním městem Přerovem a příjemcem Naše společná 

krajina, z. s., se sídlem Pavlovice u Přerova 274, 751 11 Pavlovice u Přerova,  IČ: 26550997, 

kterým se text v článku III odst. 2 uvedené smlouvy mění takto: 

- v první větě se číslovka „50“ nahrazuje číslovkou „34“ 

- v druhé větě se číslovka „50“ nahrazuje číslovkou „66“. 

 

 

369/10/11/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Církevní mateřská škola       

v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a školskou právnickou osobou Církevní 

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

částečné spolufinancování projektu přírodní zahrady, pod podmínkou předložení „Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace“ z Výzvy č. 7/2019 vyhlášené Ministerstvem životního prostředí 

prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. 

Předpokládané celkové náklady projektu činí 500 000 Kč. 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 úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3113 610 Základní školy 39 748,9 * - 15,0 39 733,9 

3111 610 Mateřské školy (individuální 

dotace) 

0,0 + 15,0 15,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 64 773,9 * - 15,0 64 158,9 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 243,1 * + 15,0 40 258,1 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 
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370/10/11/2019 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 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

V Přerově dne 9. prosince 2019 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Petr Měřínský                                                                                       Ing. Tomáš Dostal 

primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


