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USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 3. února 2020 

 

371/11/1/2020 Zahájení, schválení programu 11. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 3. února 2020,  

 

2. schvaluje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou a Ing. arch. Jana Horkého za 

ověřovatele zápisu 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

372/11/2/2020 Informace o činnosti Rady města Přerova od  10. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(28. schůze Rady města Přerova konané dne 12.12.2019, 29. schůze Rady města Přerova konané dne 

18.12.2019, 30. schůze Rady města Přerova konané dne 16.1.2020 a 31. schůze Rady města Přerova 

konané dne 30.1.2020).  

 

373/11/3/2020 Záměr statutárního  města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova –    části  pozemku  p.č. 287  v k.ú.   

Újezdec u Přerova.   

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

převod z majetku statutárního města Přerova a nájem části pozemku p.č. 287 ost. plocha o výměře 77 

m2 v k.ú. Újezdec u Přerova.  

 

374/11/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku  p.č. 

5533/5 zahrada  v  k.ú.   Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerov.   

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

převod pozemku p.č. 5533/5 zahrada o výměře 288 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerov.  

 

375/11/3/2020 Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o přípravě projektu navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov.  

 

2. 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 
315 388,1 * + 7 900,0 323 288,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3725 520 Využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů (EKO-KOM) 
5 000,0 - 3 200,0 1 800,0 

 520 Projektové dokumentace 

(správa majetku) 
0,0 + 363,0 363,0 

3725 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210604 

– Navýšení kapacity dotřiďovací 

linky Přerov (EKO-KOM)) 

0,0 + 10 737,0 10 737,0 

 

 

376/11/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  

pozemku  p.č. 508/3   v k.ú.  Lověšice u Přerova.   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 508/3 orná půda o 

výměře 584 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do SJM P***Š*** a 

P*** Š*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 93 

440,- Kč, včetně DPH, tj. 160,- Kč/m2 včetně DPH.  

 

377/11/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

- části pozemku p.č. 6667/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6667/1 trvalý 

travní porost o výměře cca 12 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

ČEZ Distribuce a.s. zastoupená společností INKOS-OSTRAVA, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 

696/22, Ostrava –Moravská Ostrava, 701 52, IČ: 48394637 za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle 

znaleckého posudku ve výši 900,- Kč/1m2. Na převod uvedené části pozemku bude nejprve uzavřena 

smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení předmětné stavby. Za 

dokončení předmětné stavby se považuje den, kdy budou splněny podmínky stanovené příslušnými 

právními předpisy pro užívání předmětné stavby.  

 

378/11/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– částí pozemků p.č. 649/13 a p.č. 649/12 oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 649/13 

ostatní plocha o výměře 1039 m2 a části pozemku p.č. 649/12 ostatní plocha o výměře 25 m2, dle 

geometrického plánu č. 712-78/2019 označené jako p.č. 649/12 o výměře 1064 m2 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti GRÁC REALTY s.r.o., se 

sídlem Přerov-Kozlovice, Grymovská 256/1a za kupní cenu 106.400,- Kč - cena v místě a čase 

obvyklá.  

 

379/11/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 357/1 v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 357/1, dle 

geometrického plánu č. 1267-47/2019 označené jako pozemek p.č. st. 997 zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 22 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů 

A*** a L*** D***, bytem *** za kupní cenu 19.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá.  
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380/11/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 1370  v k.ú. Žeravice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1370 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví 

pana V*** K*** bytem *** za kupní cenu 6.600,- Kč - cena v místě a čase obvyklá.  

 

381/11/3/2020 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov -  

pozemku  p.č. 1144/2   v k.ú.  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 

1144/2 ostatní plocha neplodná, označenou geometrickým plánem č. 558-21/2019 

vyhotoveného firmou Geokam s.r.o. Přerov jako nově vzniklý pozemek p.č.1144/10 ostatní 

plocha, neplodná půda o výměře 316 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou do vlastnictví 

D***G***za kupní cenu 37 920,- Kč.  

 

2. schvaluje převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 

1144/2 ostatní plocha neplodná, označenou geometrickým plánem č. 558-21/2019 

vyhotoveného firmou Geokam s.r.o. Přerov jako nově vzniklý pozemek p.č.1144/9 ostatní 

plocha, neplodná půda o výměře 59 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou do vlastnictví 

M*** a Z*** N*** za kupní cenu 7 080,- Kč.  

 

382/11/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 5198/83, p.č. 5198/84, p.č. 6785/5, vše v k.ú. 

Přerov  

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

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5198/83 zast. plocha nádvoří o výměře 5 m2, p.č. 5198/84 

zast. plocha a nádvoří o výměře 12 m2, p.č. 6785/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 12 m2, vše v k.ú. 

Přerov do majetku ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 8, 40502 Děčín IČ 24729035, za cenu v 

čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 18.000,- Kč. Kč (cena 

pozemku p.č. 5198/83 je 3.104,- Kč, pozemku p.č. 5198/84 je 7.448,- Kč, cena pozemku p.č. 6785/5 je 

7.448,- Kč ).Převod je osvobozen od DPH z důvodu objektivní nezastavitelnosti. Součástí kupní 

smlouvy je závazek kupujícího uhradit prodávajícímu jednorázovou úhradu za užívání předmětu 

převodu ze strany kupujícího bez právního důvodu za dobu tří let předcházejících dni, kdy nastanou 

právní účinky vkladu vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch kupujícího do katastru 

nemovitostí a to v celkové výši 3.393,- Kč, jejíž výše je stanovena na základě vnitřního předpisu 

12/2017 vydaného radou města Přerova.  

 

383/11/3/2020 Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, č. 

555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. 

T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, 

spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 555 a 

spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. 

Přerov, které  náleží k výše uvedeným jednotkám, do vlastnictví 

statutárního města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova: 

  

1. jednotky č. 555/1 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 432,13 m2, která se nachází v 1. 

PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 43213/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

43213/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/1, z podílového spoluvlastnictví manželů Ing. L*** a Z*** K***, oba bytem 

*** (k id. ½) a manželů P*** a Ing. J*** M***, oba bytem *** (k id. ½), za kupní cenu ve 

výši 4.700.000,- Kč, 

  

2. jednotky č. 555/2 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 584,83 m2, která se nachází v 1. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 58483/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

58483/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/2, z vlastnictví pana J*** Z***, bytem ***, za kupní cenu ve výši 

7.600.000,- Kč,  

  

3. jednotky č. 555/3 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 8,24 m2, která se nachází v 1. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 824/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

824/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k 

jednotce č. 555/3, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 110.000,- Kč, 

  

4. jednotky č. 555/4 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 16,12 m2, která se nachází v 1. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 1612/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

1612/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/4, z vlastnictví společnosti Grymovská obchodní společnost, s.r.o., IČ 

62303589, se sídlem č.p. 32, 751 21 Grymov, za kupní cenu ve výši 220.000,- Kč, 

  

5. jednotky č. 555/6 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 543,24 m2, která se nachází v 3. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 54324/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

54324/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/6, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 6.770.000,- Kč, 

  

6. jednotky č. 555/7 (dílna nebo provozovna) o celkové výměře 9,38 m2, která se nachází v 3. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 938/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

938/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 
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(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k 

jednotce č. 555/7, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 120.000,- Kč, 

  

7. jednotky č. 555/8 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 599 m2, která se nachází ve 4. 

NP a 1. PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k 

části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického 

podílu id. 59900/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

59900/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/8, z vlastnictví společnosti JANA a.s., IČ 45192863, se sídlem Koliby 

2824/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní cenu ve výši 7.500.000,- Kč, 

  

8. jednotky č. 555/9 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 557,19 m2, která se nachází v 5. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 55719/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

55719/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/9, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 6.900.000,- Kč, 

  

9. jednotky č. 555/10 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 266,73 m2, která se nachází v 

6. NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 26673/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

26673/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/10, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 3.300.000,- Kč, 

  

vše za podmínky finančního krytí.  

 

2. ukládá Radě města Přerova, aby prostřednictvím odboru správy majetku a komunálních 

služeb MMPr předložila Zastupitelstvu města Přerova ke schválení kupní smlouvy k realizaci 

majetkoprávních převodů dle bodu 1. usnesení.  

 

384/11/3/2020 Úplatný převod nemovitých  věcí  do majetku statutárního města 

Přerov pozemků p.č. 606 a   p.č. 607 v k.ú. Dluhonice. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 

607 orná půda o výměře 3598 m2 v k.ú. Dluhonice z vlastnictví Ing. R*** H***, za 

dohodnutou kupní cenu která činí 1 978 900,- Kč, za předpokladu finančního krytí.  

 

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku 

p.č. 606 orná půda o výměře 3495 m2 v k.ú. Dluhonice z vlastnictví Ing. I*** B***, *** za 

dohodnutou kupní cenu která činí 1 922 250,- Kč, za předpokladu finančního krytí.  
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385/11/3/2020 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  

Přerova do vlastnictví Zařízení školního stravování Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci –     

4 ks nahřívacích vozíků vodní lázeň dělená BMPD3-1/1, inventární číslo 404-00000063 až 404-

00000066 v celkové účetní hodnotě 95.550,-Kč mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a 

příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, se sídlem Přerov       

I-Město, Kratochvílova 359/30, IČ 49558277, jako obdarovaným.  

 

386/11/3/2020 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 věci –    

24 ks vývěsních skříněk, inventární číslo 442-00001059 až 442-00001072, 442-00004348, 442-

00004349, 442-00014320 až 442-00014327 v celkové účetní hodnotě 209.952,80 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.  

 

387/11/3/2020 Smlouva o budoucí směnné smlouvě - uzavření dodatku smlouvy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

budoucí směnné smlouvě dne 20.3.2018 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím 

prvním směňujícím a T*** K*** a J*** Ni***, jako budoucím druhým směňujícím. 

 

Dodatkem č.1 se smlouva mění a doplňuje tak, že se mění text čl. IV, odst. 5 tak, že nově zní takto: 

 

Smluvní strany se zavazují nezatěžovat předmětné nemovité věci omezeními vlastnického práva, a to 

zejména zástavními právy, předkupními právy a věcnými břemeny s výjimkou věcných břemen – 

služebnosti zřízených v souvislosti s vybudováním cyklostezky na ulici Palackého.  

 

388/11/4/2020 Rozpočtové opatření č. 20 

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

 

389/11/4/2020 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace 

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

 

390/11/4/2020 Rozpočtové opatření - převody 

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

důvodové zprávy.  

 

391/11/4/2020 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 

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

důvodové zprávy.  
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392/11/5/2020 Změna Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo v souladu s ust. § 6 odst. 5 a § 55a z.č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 

1. o pořízení změny Územního plánu města Přerova a jejím obsahu podle ust. § 55a odst. 2 stavebního 

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

 

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

stavebního zákona a podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení.  

 

393/11/6/2020 Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště - 

Smlouva o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností ze 

stavebního povolení SO 101.1.1 MK Lipnická - U Výstaviště (km 

0,100-0,320) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smlouvu o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností z územního 

rozhodnutí a ze stavebního povolení SO 101.1.1 MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,100-

0,320) mezi společnostmi EMOS property s.r.o, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 295/17, PSČ 

750 0, IČ 623015272, NORSOL s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Seifertova 2834/33, PSČ 

750 02, IČ 63476380 a Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/3,4, Přerov I-

Město, PSČ 750 02, IČ 00301825  

 

2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 

návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy.  

 

394/11/6/2020 Protipožární zabezpečení Městského domu - podání žádosti o dotaci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu a to z Programu na podporu 

investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020, dle důvodové 

zprávy,  

 

2. prohlašuje že statutární město Přerov je vlastníkem objektu č.p. 148 (Městský dům), Přerov, 

včetně jeho zařízení a vybavení,  

 

3. schvaluje deklaraci závazku ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 

let v majetku města, dle důvodové zprávy,  

 

395/11/6/2020 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4 - podání žádosti o dotaci a 

záměr zadat veřejnou zakázku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu a to z Programu na podporu výstavby a 

rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020, dle důvodové 

zprávy,  
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2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce školního 

hřiště ZŠ U Tenisu 4“, dle důvodové zprávy,  

 

3. schvaluje deklaraci závazku ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 

let v majetku města, dle důvodové zprávy.  

 

396/11/6/2020 Rekonstrukce ploché střechy hotelu zimního stadionu - podání žádosti 

o dotaci a schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu a to z Programu na podporu výstavby a 

rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020, dle důvodové 

zprávy,  

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ploché 

střechy hotelu zimního stadionu v Přerově“, dle důvodové zprávy,  

 

3. prohlašuje , že statutární město Přerov je vlastníkem objektů tvořících areál zimního stadionu 

v Přerově,  

 

4. schvaluje deklaraci závazku ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 

let v majetku města, dle důvodové zprávy.  

 

397/11/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zateplení objektu Jižní 

čtvrť I/21-24 včetně statického sepnutí“ 

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

s názvem „Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 včetně statického sepnutí“ dle důvodové zprávy.  

 

398/11/7/2020 Dotační program C. 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 vrcholového a výkonnostního sportu dospělých ve výši 2 500 000 Kč.  

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačního programu jsou 

přílohou této důvodové zprávy. 

  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2020.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.04.2020 

 

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

bodu 1 usnesení v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu, k jejich uzavření a podpisu.  

 

399/11/8/2020 Předfinancování ozdravného pobytu žáků Základní školy Přerov, 

Trávník 27 s ekologickým výukovým programem   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje předfinancování schváleného projektu „Badatelské putování labyrintem přírody 

Jeseníků a Beskyd“ Základní školy Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, z Výzvy č. 13/2017 na 

podporu zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky 

v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášené Státním fondem životního prostředí 

České republiky, a to z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2020 ve výši 150.000 Kč,  

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2020 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  
PAR ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech 
315 238,1* + 150,0 315 388,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 0,0 + 150,0 150,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet  

po úpravě 
61X Školská zařízení 42 679,4 + 150,0 42 829,4 

 

 

400/11/8/2020 Předání majetku z dokončených projektů ITI základním školám  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16. Předmětem tohoto 

dodatku je s účinností od 1. 3. 2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, 

pořízeného v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 

Boženy Němcové 16“ v celkové pořizovací ceně 8.164.728,84 Kč,  

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 21. 2. 2013 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - 

Předmostí, Hranická 14. Předmětem tohoto dodatku je s účinností od 1. 3. 2020 předání k 

hospodaření nemovitého a movitého majetku, pořízeného v rámci projektu „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Hranická 14“ v celkové pořizovací ceně 

16.365.642,89 Kč,  

 

3. schvaluje uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmětem tohoto dodatku je s 

účinností od 1. 3. 2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, pořízeného v 

rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ v 

celkové pořizovací ceně 13.136.837,60 Kč,  

 



10 

 

4. schvaluje uzavření dodatku č. 7 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, U tenisu 4. Předmětem tohoto dodatku je s 

účinností od 1. 3. 2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, pořízeného v 

rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U tenisu 4“ v 

celkové pořizovací ceně 12.622.974,03 Kč,  

 

5. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5. Předmětem tohoto dodatku je 

s účinností od 1. 3. 2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, pořízeného 

v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 

5“ v celkové pořizovací ceně 6.310.353,56 Kč,  

 

6. schvaluje uzavření dodatku č. 6 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

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

účinností od 1. 3. 2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, pořízeného v 

rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1“ 

v celkové pořizovací ceně 9.119.502,73 Kč.   

Znění všech výše uvedených dodatků tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.  

 

7. schvaluje dodatek ke zřizovacím listinám základních škol, mateřských škol, Zařízení 

školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 a Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 

organizace, zřízených statutárním městem Přerovem.   

 

Vzorový dodatek zřizovací listiny tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy.  

 

401/11/9/2020 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje s Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem 

Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, které tvoří 

přílohu č. 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.  

 

402/11/9/2020 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenování ulice v Přerově, části Přerov         

I-Město názvem Paula Rausnitze.  

 

403/11/9/2020 Program regenerace městské památkové zóny Přerov 2020 – 2025 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje „Program regenerace městské památkové zóny 

Přerov 2020 – 2025“ v předloženém znění.  
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404/11/9/2020 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná 

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

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2020, 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, Obecně závazné 

vyhlášky č. 4/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy.  

 

405/11/9/2020 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 II. 

pololetí 2019.  

 

406/11/9/2020 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

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

převod pozemků p.č. 1261, 1262 a 1263, k.ú. Dluhonice, do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

407/11/9/2020 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 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 3. 2. 2020 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Hana Mazochová 

náměstkyně primátora statutárního města Přerova 

 


