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 USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 30. dubna 2019 

 

124/5/1/2019 Zahájení, schválení programu 5. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne             

30. dubna 2019, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Michala Záchu a Mgr. Ladu Galovou za ověřovatele zápisu      

5. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

125/5/2/2019 Informace ke sporu HC Zubr Přerov vs. ČSLH 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyjadřuje svou podporu HC ZUBR Přerov z.s. ve věci 

sporu o extraligu juniorů. Vyřazování týmů ze soutěží jiným, než sportovním způsobem považuje       

za nelegitimní a poškozující důvěru mládeže v základní hodnoty fair play. Dále apeluje na ČSLH, aby 

dodržoval pravidla soutěží stanovená jím samým, a konečně věří v uznání spravedlivých požadavků 

přerovského hokejového klubu, jehož výsledky práce s mládeží dělají dobré jméno městu Přerovu       

v rámci celé České republiky i mimo ni. 

 

 

126/5/2/2019 Informace o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(9. schůze Rady města Přerova konané dne 15.2.2019, 10. schůze Rady města Přerova konané dne 

28.2.2019, 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5.3.2019, 12. schůze Rady města Přerova 

konané dne 21.3.2019,  13. schůze Rady města Přerova konané dne 4.4.2019, 14. schůze Rady města 

Přerova konané dne 18.4.2019). 

 

 

127/5/3/2019 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2018, včetně příloh            

a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasit, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,                    

s celoročním hospodařením roku 2018, a to bez výhrad, 

b) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 

c) Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků statutárního města Přerova ke dni 

31.12.2018, 

 

2. bere na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti statutárního města Přerova a jím 

zřízených příspěvkových organizací ke dni 31.12.2018 dle přílohy č. 13. 
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128/5/4/2019 Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6 

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

důvodové zprávy. 

 

 

129/5/4/2019 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova 

sestavenou ke dni 31.12.2018, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek včetně výsledku hospodaření ve výši 105.597.426,32 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie 

výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

 

 

130/5/4/2019 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotací v oblasti kultury žadatelům uvedeným v důvodové zprávě. 

 

 

131/5/4/2019 Pronájem mobilní ledové plochy na náměstí T. G. Masaryka v Přerově 

(Kulturní a informační služby města Přerova) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení vzít na vědomí informaci o možnosti provozování mobilního 

kluziště v době konání vánočních trhů v Přerově. 

 

2. nepřijalo návrh usnesení schválit 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) 287 064,0 * - 1 800,0 285 264,0 

 141  Kulturní a informační služby města 

Přerova 

17 438,2 * + 1 800,0 19 238,2 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 438,2 * + 1 800,0 19 238,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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132/5/5/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce smuteční 

síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem 

„Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“ dle důvodové zprávy. 

 

 

133/5/5/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Most přes Olešnici, ul. Pod 

lesem, Žeravice“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Most přes Olešnici, ul. Pod lesem, 

Žeravice“ dle důvodové zprávy. 

 

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 

588 152,9 * + 2 000,0 590 152,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210429 

 - Most přes Olešnici, ul. Pod Lesem, 

 Žeravice  

8 500,0 +2 000,0 10 500,0 

 

 

134/5/5/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby             

s názvem „Přerovské listy“ dle důvodové zprávy. 

 

 

135/5/5/2019 Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 

operátora - centralizované zadávání veřejných zakázek na 

telekomunikační služby, schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání veřejných zakázek    

na telekomunikační služby“ dle přílohy č. 2, 

 

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

s uzavřením „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání veřejných zakázek               

na telekomunikační služby“ mezi Centrálním zadavatelem a Pověřujícími zadavateli, k jeho 

uzavření a jeho podpisu, 
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3. schvaluje na základě schválení uzavření „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání 

veřejných zakázek na telekomunikační služby“, záměr zadat formou centralizovaného zadání 

ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnou zakázku na služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“, dle důvodové zprávy. 

 

 

136/5/5/2019 Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa v roce 2019, 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:  

 

a)   aktualizaci Projektu s názvem“ Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí,           

13. etapa, (ul. Teličkova 1 – 6)“,  dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, dle  příloh  a  důvodové zprávy  

 

b)  dofinancování projektu „ Regenerace panelového sídliště Přerov II -  Předmostí,  13.etapa  (ul. 

Teličkova 1 – 6),  v roce 2019, 2020 dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších  

předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů 

neuznatelných (dle  usnesení ZM  č. 107/4/7/2019 ze dne 25.2.2019) 

 

c)  realizaci Projektu Regenerace panelového sídliště Přerov II - Předmostí, 13.etapa  

(ul.Teličkova 1 – 6),  v roce 2019, 2020 dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších    

předpisů 

 

 

137/5/5/2019 Modernizace scénického osvětlení v Městském domě - 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 2019, dotačního titulu 

Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti, 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, 

 

 

138/5/5/2019 Schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro standardní 

kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-2022)“  

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

standardní kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-2022)“ jako podlimitní veřejnou 

zakázku v užším řízení podle § 58 a § 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,        

v platném znění (dále jako „zákon“). 
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139/5/6/2019 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod jednotek č. 555/2, 

č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9, 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 a 

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

Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám  

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

převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova: 

 

a) 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,  

 

b) 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,  

 

c) 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, 

 

d) 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 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/7, 

 

e) 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, 

 

f) 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, 
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g) 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. 

 

 

140/5/6/2019 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerov  části pozemku p.č. 5613 v k.ú. Přerov 

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

převod nemovité věci  z vlastnictví statutárního města Přerova části pozemku p.č. 5613 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 340 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

141/5/6/2019 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku  statutárního města Přerova –  p.č. 807/1, p.č. 808/3, p.č. 

813, p.č. 814/1,p.č. 814/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 

814/4, p.č. 814/5, p.č. 879/1- součástí je stavba bez čp/če, p.č. 879/2 - 

součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1, p.č. 880/3 - součástí je stavba 

bez čp/če, p.č. 880/5 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 - součástí 

je stavba bez čp/če, p.č. 880/9, p.č. 881/3 - na pozemku stojí stavba bez 

čp/če, p.č. 882/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 - součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 883/1 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 

883/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 884/1 - součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 885 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 - 

součástí je stavba bez čp/če, p.č. 892/2, p.č. 897/1, p.č. 897/3, p.č. 897/4 - 

součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ruší usnesení č. 1173/41/3/2018 ze dne 27.8.2018, kterým 

schválilo záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 807/1 ost. plocha o výměře 1250 m2, p.č. 808/3 ost. plocha o výměře    

2 m2, p.č. 813 zast. plocha a nádvoří o výměře 217 m2, p.č. 814/1 ost. plocha o výměře 2194 m2, p.č. 

814/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 894 m2 a stavby bez čp/če na pozemku p.č. 814/2 zast. plocha   

a nádvoří, p.č. 814/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 189 m2, p.č. 814/5 ost. plocha o výměře 1401 

m2, p.č. 879/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 291 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 879/2 

zast. plocha a nádvoří  o výměře 52 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1 ost. plocha          

o výměře 3701 m2, p.č. 880/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 83 m2, jehož součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 880/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 

zast. plocha  a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/9 ost. plocha          

o výměře 2761 m2, p.č. 881/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 33 m2  a stavby bez čp/če na pozemku 

p.č.881/3 zast. plocha a nádvoří,  p.č. 882/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 1147 m2, jehož součástí 

je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 1392 m2, jehož součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 883/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 3460 m2 a stavby  bez čp/če na pozemku p.č. 883/1 

zast. plocha a nádvoří, p.č. 883/2 zast plocha  a nádvoří o výměře 274 m2 a stavby bez čp/če na 

pozemku p.č. 883/2 zast. plocha a nádvoří,  p.č. 884/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 139 m2, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, p.č. 885 zast. plocha a nádvoří o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če, p.č. 886 zast. plocha a nádvoří o výměře 276 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 

892/2 zast. plocha a nádvoří o výměre 399 m2, p.č. 897/1 ost. plocha o výměře 584 m2, p.č. 897/3 

zast. plocha a nádvoří o výměře 59 m2, p.č. 897/4 zast. plocha a nádvoří  o výměře 466 m2, jehož 
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součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov, z majetku JUTA a.s., se sídlem Dukelská 417, 54 401 

Dvůr Králové, IČ 45534187. 

 

 

142/5/6/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

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

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva 

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

oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. 

§101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů      

k pozemku p.č. 7164/3 orná půda o výměře 636 m2 v k.ú. Přerov V.Č. k id 1/54, České republice – 

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

Nusle, 140 00 Praha 4 k id 2/3, J.F. k id 1/18,  Ing. V.F. k id 1/54, V.F. k id 1/54, D.K. k id 1/18 a  J.K. 

k id 1/6, jako osobám povinným z předkupního práva. 

 

 

143/5/6/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6752/1 v k.ú. 

Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 6752/93 

orná půda, dle geometrického plánu č. 6834-116/2018 označené jako p.č. 6752/93  o výměře 

1199 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k  pozemku p.č. 6752/93 

orná půda o výměře 2541 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

144/5/6/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6552/45 a p.č. 

6552/46 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám 

povinným z předkupního práva 

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

oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. 

§101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů      

k pozemku p.č. 6552/45 ostatní plocha o výměře 64 m2 a  pozemku p.č. 6552/46 ostatní plocha            

o výměře 2 m2 oba v k.ú. Přerov Přerovské kapitálové společnosti, s.r.o., se sídlem Přerov, nám. T.G. 

Masaryka 555/16, IČ: 25352571, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

145/5/6/2019 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

části pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 40/1 zast.  

plocha a nádvoří, zbořeniště, označený dle geometrického plánu č. 6823-110/2018 jako díl „a“             

o výměře 41 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do spoluvlastnictví  R.N.             
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a T.K. za celkovou kupní cenu ve výši 45.100,- Kč, tj. 1.100,- Kč/m2 (cena v místě a čase obvyklá dle 

znaleckého posudku), a to: 

-  za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro R.N. ve výši 22.550,- Kč, 

-  za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro T.K. ve výši 22.550,- Kč. 

 

 

146/5/6/2019 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerov - částí pozemků p.č. 5307/17, p.č. 5307/250 a p.č. 5307/256 v k.ú. 

Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí  pozemků p.č. 5307/17 

ostatní plocha o výměře cca 38 m2, p.č. 5307/250 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 a p.č. 5307/256 

ostatní plocha o výměře cca 10 m2 vše  k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek: 

 

Číslo jednotky  Způsob využití   LV č.  Vlastnický podíl 

 

2708/1   byt    15928  551/42407 

2708/2   byt    7467  214/42407 

2708/3   byt    11469  859/42407 

2708/4   byt    7467  725/42407 

2708/5   byt    17884  374/42407 

2708/6   byt    11470  652/42407 

2708/7   byt    7467  725/42407 

2708/8   byt    7467  375/42407 

2708/9   byt    11471  654/42407 

2708/10  byt    7467  724/42407 

2708/11  byt    11472  376/42407 

2708/12  byt    7467  653/42407 

2708/13  byt    14077  722/42407 

2708/14  byt    7467  376/42407 

2708/15  byt    18313  653/42407 

2708/16  byt    18175  722/42407 

2708/17  byt    7467  374/42407 

2708/18  byt    18441  652/42407 

2709/1   byt    7467  636/42407 

2709/2   byt    7467  217/42407 

2709/3   byt    16871  855/42407 

2709/4   byt    7467  641/42407 

2709/5   byt    18142  544/42407 

2709/6   byt    7467  651/42407 

2709/7   byt    7467  640/42407 

2709/8   byt    7467  545/42407 

2709/9   byt    11473  651/42407 

2709/10  byt    18703  642/42407 

2709/11  byt    18522  544/42407 

2709/12  byt    17890  650/42407 

2709/13  byt    18598  637/42407 

2709/14  byt    13839  544/42407 

2709/15  byt    15810  648/42407 

2709/16  byt    17892  639/42407 

2709/17  byt    18741  542/42407 

2709/18  byt    16114  647/42407 

2710/1   byt    18007  635/42407 
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2710/2   byt    17896  210/42407 

2710/3   byt    18509  842/42407 

2710/4   byt    7467  639/42407 

2710/5   byt    11474  542/42407 

2710/6   byt    7467  650/42407 

2710/7   byt    18829  635/42407 

2710/8   byt    7467  541/42407 

2710/9   byt    7467  644/42407 

2710/10  byt    16171  640/42407 

2710/11  byt    7467  543/42407 

2710/12  byt    7467  646/42407 

2710/13  byt    11475  635/42407 

2710/14  byt    7467  543/42407 

2710/15  byt    11476  645/42407 

2710/16  byt    16109  640/42407 

2710/17  byt    18727  543/42407 

2710/18  byt    18713  646/42407 

2711/1   byt    18707  646/42407 

2711/2   byt    7467  210/42407 

2711/3   byt    7467  767/42407 

2711/4   byt    15608  640/42407 

2711/5   byt    7467  545/42407 

2711/6   byt    18044  555/42407 

2711/7   byt    17683  647/42407 

2711/8   byt    17100  546/42407 

2711/9   byt    17770  554/42407 

2711/10  byt    18445  640/42407 

2711/11  byt    14281  544/42407 

2711/12  byt    7467  557/42407 

2711/13  byt    7467  640/42407 

2711/14  byt    7467  547/42407 

2711/15  byt    15222  553/42407 

2711/16  byt    17363  641/42407 

2711/17  byt    7467  547/42407 

2711/18  byt    17074  555/42407 

 

 

v bytovém domě č.p.  2708/24,  č.p. 2709/26, 2710/28, č.p. 2711/30 postaveném na pozemku p.č. 

5307/130 zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú. Přerov, za cenu stanovenou ve znaleckém posudku           

č. 11/19 znalce J.P., která činí1600,- Kč/m2. 

 

 

 

147/5/6/2019 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků 

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

v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 965/33/3/2017 bod. č. 1  kterým Zastupitelstvo města Přerova  schválilo 

úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11 

zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 391 m2, p.č. 4394/26 zastavěná plocha a nádvoří             

o výměře 385 m2, p.č. 4394/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2, p.č. 4394/42 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2  a p.č. 3114/3 zastavěná plocha  a nádvoří            

o výměře 14 m2 vše  k.ú. Přerov  do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se 
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sídlem Kratochvílova 41, Přerov I-Město, IČ 00053236, za cenu v čase a místě obvyklou 

2.179.000,- Kč. 

 

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 

4672/11 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 391 m2 v k.ú. Přerov vlastníkům bytových 

jednotek: 

 

Č.jed.       Způsob využití                  LV č.        Vlast. podíl        Cena v čase a místě obvyklá Kč 

 

 

481/2                  byt                       13795         606/22903                       17 597 

 

481/7                  byt                       15420         606/22903                        17 597 

 

481/8                  byt                       16470         360/22903                        10 454  

 

481/10                byt                       16213         697/22903                        20 239 

 

481/11                byt                       16471         697/22903                        20 239 

 

481/14                byt                       16214         524/22903                        15 216 

 

481/15                byt                       16469         697/22903                        20 239 

 

481/16                byt                       15275         697/22903                        20 239 

 

481/18                byt                       16486          360/22903                       10 454 

 

481/19                byt                       16486          524/22903                       15 216 

 

481/22                byt                        16485        606/22903                        17 597 

 

481/25                byt                       14655         697/22903                        20 239 

 

481/26                byt                       14731         697/22903                        20 239 

 

481/27                byt                       16483          606/22903                       17 597 

 

481/28                byt                       16458           360/22903                      10 454 

 

481/29                byt                       15584         524/22903                        15 216 

 

481/30                byt                       16212         697/22903                        20 239  

 

481/31                byt                       14654         697/22903                        20 239  

 

481/32                byt                       14253         606/22903                        17 597 

 

481/33                byt                       18568         360/22903                        10 454 

 

481/36                byt                       14169         697/22903                        20 239 

 

481/37                byt                       16215         606/22903                        17 597 

 

481/38                byt                       16457          360/22903                       10 454   
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481/39                byt                       16459           524/22903                      15 216 

 

481/40                byt                       14143           697/22903                      20 239 

 

příslušné k části obce Přerov I-Město za cenu v čase a místě obvyklou, která činí 1700,90 Kč/m2. 

 

3. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města pozemků  p.č. 

4394/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 385 m2, p.č. 4394/27 zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 386 m2, p.č. 4394/42 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2  a p.č. 3114/3 

zastavěná plocha  a nádvoří  o výměře 14 m2 vše  k.ú. Přerov   a spoluvlastnického podílu 

8401/22903 na pozemku p.č. č. 4672/11 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov do 

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

IČ 00053236, za  cenu v čase a místě obvyklou 2 428 716 Kč . Kupní cena za pozemek p.č. 

3114/3 v k.ú. Přerov činí 27.000,- Kč, kupní cena za pozemek p.č. 4394/26 v k.ú. Přerov činí 

654.850,- Kč, kupní cena za pozemek p.č. 4394/27 v k.ú. Přerov činí 655.870,- Kč, kupní cena 

za pozemek p.č. 4394/42 v k.ú. Přerov činí 847.050,- Kč a kupní cena za podíl id. 8401/22903 

na pozemku p.č. 4672/11 v k.ú. Přerov činí 243.946,- Kč (tj. 665.050,- Kč x 8401/22903). 

 

 

148/5/6/2019 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 5307/219 a p.č. 5307/550 oba v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 5307/219 ost. plocha o výměře 3 m2 a pozemku p.č. 

5307/550 o výměře 2 m2 oba v k.ú. Přerov do majetku Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 

Hodolany 77900 Olomouc, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Střední školu 

technickou Přerov, Kouřilkova 1028/8, Přerov I-Město, 75002 Přerov. 
 

 

149/5/6/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 4293/45, jehož součástí je budova jiná stavba 

č.p. 1072, příslušná k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov (Velká 

Dlážka 46) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 4293/45 zast. pl.    

a nádvoří o výměře 184 m2, jehož součástí je budova jiná stavba č.p. 1072, příslušná k části obce 

Přerov I-Město v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 

J.M. za kupní cenu ve výši 1.333.690,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

 

 

150/5/6/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 6747/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je 

budova k bydlení č.p. 1269, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 

6749/4, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5, jehož součástí je budova k bydlení 

č.p. 1268, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků z vlastnictví 

statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1 ost. plocha o výměře 5072 m2, p.č. 6747/2 ost. plocha 

o výměře 102 m2, p.č. 6749/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 535 m2, jehož součástí je budova           

k bydlení č.p. 1269, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 
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536 m2, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 

6749/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 532 m2 jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

NORSOL s.r.o., se sídlem Seifertova 33, 750 02 Přerov, IČ 63476380, za kupní cenu ve výši 

7.526.292,81 Kč včetně příslušné sazby DPH. Kupující se zavazuje, že nejpozději do dvou let ode dne 

účinnosti kupní smlouvy zajistí odstranění budov k bydlení, které jsou součástí výše uvedených 

pozemků. Pro případ, že kupující závazek odstranění budov nesplní, zavazuje se uhradit prodávajícímu 

smluvní pokutu ve výši 3.338.925,18 Kč. 

 

 

151/5/6/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  

části pozemku p.č. 539 v k.ú. Penčičky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 539 trvalý 

travní porost, dle geometrického plánu č. 327-58/2018 označené jako pozemek p.č. 539/2 trvalý travní 

porost o výměře 453 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova do společného jmění 

manželů Mgr. M.F., LL.M.   a Ing. A.F. za kupní cenu ve výši 90.000,- Kč, t.j. 198,70 Kč/m2 - cena v 

místě a čase obvyklá. 

 

 

152/5/6/2019 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 1144 a částí pozemků  p.č. 1158 a p.č. 1159 vše 

v k.ú. Čekyně  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1144 orná půda      

o výměře 810 m2, části pozemku p.č. 1158 orná půda o výměře cca 240 m2 a části pozemku p.č. 1159 

ostatní plocha o výměře cca 90 m2 vše v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova do majetku 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 za kupní 

cenu ve výši 375,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá, včetně DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov (jako 

budoucím prodávajícím) a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, 

IČ: 47674521 (jako budoucím kupujícím a budoucí povinný z věcného břemene) a manželi J.       a  

J.C., vlastníky pozemku p.č. 1157 (jako vlastníky budoucími oprávněnými). Kupní smlouva a smlouva 

o zřízení služebnosti bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí kupující předloží budoucímu 

prodávajícímu geometrický plán na rozdělení pozemků p.č. 1158 a p.č. 1159 oba v k.ú. Čekyně a na 

vyznačení rozsahu věcného břemene služebnosti, nejpozději však do 2 let od uzavření budoucí 

smlouvy. 

 

 

153/5/6/2019 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 

Přerova –  pozemku  p.č. 6850/5  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 6850/5 vodní 

plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené  o výměře 3.949 m2, v k.ú. Přerov                      

ze spoluvlastnictví  I.D.  a  D.K. za kupní cenu ve výši  980.000,- Kč, tj.  

 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro D.K. ve výši 490.000,- Kč,  

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro I.D. ve výši 490.000,- Kč,  

 

do vlastnictví statutárního města Přerova. 
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154/5/6/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku  p.č. 5207/77 v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5207/77, ostatní plocha,  o výměře 703 m2 v k.ú. Přerov,       

z vlastnictví Ing. J.H. za cenu v čase a místě obvyklou 307 650,- Kč. 

 

 

155/5/6/2019 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova a smlouva o právu provést stavbu „Komunikace pro lokalitu 

výstavby RD - Přerov - Kozlovice - II.etapa" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – komunikace vybudované na pozemcích p.č. 213 a p.č. 348 oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana R.Š.  do majetku statutárního města Přerova. Nejprve bude 

uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi panem R.Š. (jako budoucím dárcem) a 

statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena do 2 

měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému doklad o povolení užívání 

stavby komunikace, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

 

156/5/6/2019 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 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 3401/20 ostatní plocha o výměře 165 m2, p.č. 3401/21 

ostatní plocha o výměře 50 m2, p.č. 3401/22 ostatní plocha o výměře 21 m2, p.č. 3412/18 

ostatní plocha o výměře 687 m2 a p.č. 3412/22 ostatní plocha o výměře 30 m2 vše v k.ú. 

Přerov z vlastnictví společnosti MJM agro a.s, Cholinská 1048/19, Litovel, IČ: 06642331 do 

vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.906.706,- Kč 

včetně DPH, t.j. 2000 Kč/m2. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouva bude uzavřena 

nejpozději do 90 dnů ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy 

pro užívání stavby "I/55 Přerov, okružní křižovatka Dluhonská" a po provedení výmazu 

zástavních práv k pozemkům, které jsou předmětem převodu. 

 

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 

 

590 152,9* +1 906,8 592 059,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300550     0,0 +1 906,8 1 906,8 
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- Převod pozemků u okružní křižovatky 

Dluhonská) 

 

 

157/5/6/2019 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 5466/310, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12 v k.ú. 

Přerov                                                                                                                                                        

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov -  komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení 

vybudovaných v rámci stavby "Infrastruktura pro RD U Hvězdárny 

Přerov I - Město"                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí  pozemku p.č. 5290/150 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 508 m2, pozemku p.č. 5466/310  ostatní plocha, ostatní komunikace  o 

výměře 4592  m2 a pozemku p.č. 5466/12 orná půda o výměře 113 m2 vše  v k.ú. Přerov z 

vlastnictví AVČ s.r.o., Wilsonova 102/12, Přerov I-Město, IČ: 25848984 do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

2.  schvaluje úplatný převod nemovitých věcí vybudovaných v rámci stavby "Infrastruktura pro 

RD, u hvězdárny" 

 komunikace a zpevněných ploch vybudované na části pozemku p.č. 5025/3, na pozemku p.č. 

5290/150 a pozemku p.č. 5466/310 všechny v k.ú. Přerov 

 vodovodu vybudovaného na pozemcích p.č. 5290/100, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 5466/310, 

p.č. 5609/3, p.č. 5466/57 a p.č. 5611/33 všechny k.ú. Přerov  

 jednotné kanalizace vybudované na pozemcích p.č. 5290/100, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 

5466/57, p.č. 5466/310, p.č. 5609/3, p.č. 5611/30, p.č. 5611/33 všechny v k.ú. Přerov 

 veřejného osvětlení vybudovaného na pozemcích p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 5466/310, p.č. 

5466/309, p.č. 5466/360 a p.č. 5025/3 všechny v k.ú. Přerov. 

 

z vlastnictví AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 do vlastnictví statutárního 

města Přerova, za kupní cenu celkem ve výši 1210,- Kč, včetně DPH. 

 

 

158/5/6/2019 Směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 33/1, p.č. 47/11, p.č. 433/2 

a p.č. 433/1 vše v k.ú. Vinary u Přerova v majetku statutárního města 

Přerova za část pozemku p.č. st. 449 v k.ú. Vinary u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu částí pozemků p.č. 33/1 ostatní plocha    

o výměře 59 m2, části p.č. 47/11 ostatní plocha o výměře 8 m2, části p.č. 433/2 ostatní plocha               

o výměře 8 m2 a části  p.č. 433/1 ostatní plocha o výměře 27 m2, dle geometrického plánu č. 524-

104/2017 sloučené do nově vzniklého pozemku označeného novým p.č. 33/3 ostatní plocha o výměře 

102 m2 v k.ú. Vinary u Přerova a části pozemku p.č. 433/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu     

č. 524-104/2017 označené novým p.č. 433/12 ostatní plocha o výměře 4 m2  v k.ú. Vinary u Přerova    

v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 449 zastavěná plocha a nádvoří, dle 

geometrického plánu č. 520-80/2017 označené jako p.č. 463 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. 

Vinary u Přerova ve společném jmění manželů I.  a  K.K. s doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 

76.600,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova. 
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159/5/6/2019 Směna nemovitých věcí – pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov za 

pozemky p.č. 796, p.č. 1312, p.č. 1313/1, p.č. 1316/1 a část p.č. 800 vše v 

k.ú. Henčlov                                                                                                                                                                                      

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu nemovitých věcí - směnu pozemku p.č. 

301/1 orná půda o výměře 1188 m2  v k.ú. Henčlov ve vlastnictví statutárního města Přerova za 

pozemky p.č. 796 trvalý travní porost o výměře 1307 m2, p.č. 1312 ostatní plocha o výměře 655 m2, 

p.č. 1313/1 ostatní plocha o výměře 88 m2, p.č. 1316/1 ostatní plocha o výměře 401 m2 a část p.č. 800 

dle geometrického plánu č. 397-52/2018 označené novým p.č. 800/4 orná půda o výměře 67 m2  

všechny v k.ú. Henčlov ve vlastnictví pana V.K., bez doplatku rozdílu cen pozemků. 

 

 

160/5/6/2019 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, 

p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část 

pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 3 budoucí 

směnné smlouvy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o budoucí 

směnné smlouvy ze dne 5.1.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.8.2010 a dodatku č. 2 ze dne 

21.12.2016 uzavřené mezi statutárním městem Přerov a společností ADVISER  s.r.o. , se sídlem 

Přerov, Seifertova 2834/33, IČ: 25819895. Dodatkem č. 3 se smlouva mění a doplňuje tak, že 

předmětem je směna pozemků p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 ostatní plocha o 

výměře 8 m2, p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2, p.č. 649/26 ostatní plocha o výměře 219 m2 

a p.č. 684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku společností 

ADVISER  s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 2834/33, IČ: 25819895 za část pozemku p.č. 2579 

trvalý travní porost o výměře 517 m2 bez doplatku rozdílu cen pozemků stanovených znaleckým 

posudkem č. 2269/12/18. 

 

 

161/5/6/2019 Dohoda o poskytnutí úplaty za technické zhodnocení hmotného 

majetku mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov 

a.s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o poskytnutí úplaty za technické zhodnocení hmotného majetku 

mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem 

Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jejímž předmětem bude závazek 

statutárního města Přerova poskytnout společnosti Teplo Přerov a.s. jednorázovou úhradu ve 

výši 2.421.975,76 Kč, která bude navýšena o 21 % DPH ve výši 508.614,91 Kč (tj. v celkové 

výši 2.930.590,67 Kč) za technické zhodnocení hmotného majetku, které společnost Teplo 

Přerov a.s. provedla v roce 2013 na budově – stavbě občanského vybavení č.p. 2884 (Městská 

sportovní hala), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 5307/209 

a která je postavena na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/623, oba v k.ú. Přerov, které 

spočívalo ve vybudování relaxačního a regeneračního centra. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu 

 

PAR ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

587 913,3 * + 239,6 588 152,9 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 289 755,0 * - 2 691,0 287 064,0 

3412 530  Sportovní zařízení v majetku obce  340,0 + 2 930,6 3 270,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

162/5/6/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

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

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva 

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

oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. 

§ 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů     

k pozemku p.č. 5383 zahrada o výměře 1.736 m2 v k.ú. Přerov manželům A.  a  J.B., jako osobám 

povinným z předkupního práva. 

 

 

163/5/6/2019 Finanční vypořádání zhodnocení nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2511/7 v objektu 

bytový dům č.p. 2511, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje finanční vypořádání zhodnocení bytové 

jednotky č. 2511/7 v objektu bytový dům č.p. 2509, č.p. 2510, č.p. 2511, č.p. 2512, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/22) panu R.S., ve výši 

475.000,-Kč, na základě dohody o skončení nájmu. 

 

 

164/5/6/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k části  pozemků  p.č. 6415, p.č. 

6416, p.č. 7114/7, vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 

osobám povinným z předkupního práva 

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

oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. 

§ 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů    

k části pozemku p.č. 6415 označené geometrickým plánem č. 6641-100/2017 jako pozemek p.č. 

6415/3 ost. plocha o výměře 655 m2 v k.ú. Přerov, k části pozemku p.č. 6416 označené geometrickým 

plánem č. 6641-100/2017 jako pozemek p.č. 6416/2 orná půda o výměře 63 m2 v k.ú. Přerov, k 

částem pozemku p.č. 7114/7 označených geometrickým plánem č. 6641-100/2017 jako pozemek p.č. 

7114/23 ost. plocha o výměře 384 m2 a jako  pozemek p.č.7114/30 ost. plocha o výměře 9 m2 v k.ú. 

Přerov, Precheze Přerov a.s., se sídlem  nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/27, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ 26872307, jako osobě povinné z předkupního práva. 
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165/5/6/2019 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 

30.4.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 1.228.117,00 Kč za panem P.L., a to za byt  

v objektu k bydlení č.p.124, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 36  v k.ú. 

Přerov. 

 

 

166/5/7/2019 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 

Přerov, Želatovská 8  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 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 investiční akce s názvem „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8“    

k hospodaření v pořizovací ceně 4.958.734,23 Kč, s účinností od 1. 5. 2019,   

 vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření jmenované organizace (4 garáže a zastavěné 

plochy) s účinností od 1. 5. 2019, včetně vynulování účetní hodnoty tohoto majetku.  

 

Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

 

167/5/7/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – STRONGMAN 

CHAMPIONSHIP 2019 

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 a panem , na částečnou úhradu 

nákladů spojených s organizací mezinárodního závodu EUROPEAN ULTIMATE 

STRONGMAN CHAMPIONSHIP v roce 2019. 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: 31.05.2019 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

343,8 * - 50,0 293,8 

3419 610  Ostatní sportovní činnost 

 (individuální dotace) 

47,0 + 50,0 97,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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168/5/7/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Volejbal 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 Volejbal Přerov, z.s., 

IČ: 03660575, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou 

úhradu nákladů spolku spojených s organizací Mistrovství České republiky ve volejbale žákyň 

v roce 2019. 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: 31.05.2019 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

293,8 * - 25,0 268,8 

3419 610  Ostatní sportovní činnost 

 (individuální dotace) 

97,0 * + 25,0 122,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

169/5/7/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 16 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

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

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

částečnou úhradu nákladů spolku spojených s účastí 6 členek oddílu rope skippingu na 

Mistrovství Evropy v roce 2019. 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: 31.05.2019 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 
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3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

268,8 * - 16,0 252,8 

3419 610  Ostatní sportovní činnost 

 (individuální dotace) 

122,0 * + 16,0 138,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

170/5/7/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přerov I  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 13 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přerov I, IČ: 61986321, se sídlem Náves 202/41, 750 02 Bochoř, na 

částečnou úhradu nákladů spolku spojených s pořízením agregátu pístového kompresoru se 

spalovacím motorem pro léčbu včelstev v roce 2019. 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: 31.05.2019 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

252,8 * - 13,0 239,8 

3429 610  Ostatní zájmová činnost a rekreace 

 (individuální dotace) 

0,0 + 13,0 13,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

171/5/7/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přerov II 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 13 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přerov II, IČ: 62350285, se sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní 

Moštěnice, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s pořízením benzinového 
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kompresoru pro léčbu včelstev v roce 2019. 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: 31.05.2019 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

 PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

239,8 * - 13,0 226,8 

3429 610  Ostatní zájmová činnost a rekreace 

 (individuální dotace) 

13,0 * + 13,0 26,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

172/5/7/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., 

Základní organizace Výkleky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz chovatelů, 

z.s., Základní organizace Výkleky, IČ: 70902909, se sídlem Kojetínská 764/7, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s organizací Okresní výstavy 

drobného zvířectva v roce 2019. 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: 31.05.2019 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

 PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

226,8 * - 20,0 206,8 

3429 610  Ostatní zájmová činnost a rekreace 

 (individuální dotace) 

26,0 * + 20,0 46,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 
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173/5/7/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., 

Okresní organizace Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz chovatelů, 

z.s., Okresní organizace Přerov, IČ: 00448915, se sídlem Kojetínská 764/7, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s organizací Celostátní výstavy 

mladých králíků, drůbeže a holubů v roce 2019. 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: 31.05.2019 

 

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

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz chovatelů, 

z.s., Okresní organizace Přerov, IČ: 00448915, se sídlem Kojetínská 764/7, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s organizací Olympiády 

mladých chovatelů v roce 2019. 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: 31.05.2019 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, 

 

4. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

206,8 * - 35,0 171,8 

3429 610  Ostatní zájmová činnost a rekreace 

 (individuální dotace) 

46,0 * + 35,0 81,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

174/5/8/2019 Poskytnutí peněžitého daru - Babybox pro odložené děti - STATIM z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 15.000 Kč a uzavření Darovací smlouvy             

o poskytnutí peněžitého daru mezi statutárním městem Přerovem, jako dárcem, a organizací 

Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s., se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - 

Hájek, IČ 2700689, jako obdarovaným, na podporu zřízení nového babyboxu v Přerově, dle 

důvodové zprávy. 
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2. schvaluje následující úpravy: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální 

dotace) 

358,8 * - 15,0 343,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

0,0 + 15,0 15,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu Darovací smlouvy o poskytnutí 

peněžitého daru dle bodu 1. tohoto usnesení. 

 

 

175/5/9/2019 Omezení užívání glyfosátu městem Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova postupně snižovat množství užívání 

glyfosátu městem tak, aby v roce 2021 byla jeho spotřeba nulová, 

 

2. nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova zapracovat do pachtovních či nájemních 

smluv na pozemky orné půdy ve vlastnictví města Přerova zákaz užívání glyfosátů                   

a přiměřené sankce. 

 

 

176/5/9/2019 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova 

pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019 

(Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými 

žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 

pro účel A Programu: 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7,       

750 11 Přerov, IČ: 097969, na projekt Sovy, dravci, sokoli, ve výši 50 000 Kč, 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 750 02 Přerov I-Město, Havlíčkova 

377/2, IČ: 70259925, na projekt Ekovýuka 10 – Voda v krajině, ve výši 6 000 Kč, 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, pobočný spolek, se sídlem 

Havlíčkova 1286/29, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt Zahrádkáři sobě i 

městu, ve výši 11 350 Kč, 

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, U tenisu 4, IČ: 60782358, 

na projekt Ovocný keřový sad ZŠ U tenisu, ve výši 6 000 Kč, 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02, Přerov, Žižkova 12, IČ: 

47184469, na projekt Environmentální vzdělávání a aktivity v BIOS ve školním roce 2019/2020,   

ve výši 26 400 Kč, 

 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 

24, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov, Bartošova 24, IČ  1985996, na projekt Školní soutěž               

a výukové programy s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši 30 200 Kč, 
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 Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem Máchova 14, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, IČ: 

62350161, na projekt Zahrada hrou, ve výši 19 858 Kč; 

 

pro účel B Programu: 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7,       

750 11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Ekoporadna ORNIS, ve výši 50 000 Kč; 

 

pro účel C Programu: 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7,      

750 11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, 

Přerov, ve výši 300 000 Kč; 

 

pro účel D Programu: 

 Predmostenzis, z. s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, IČ: 

66743885, na projekt Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky Popovický 

kopec, ve výši 288 596 Kč. 

 Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

IČ: 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, ve výši 61 404 Kč. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

 

177/5/9/2019 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova 

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

pro rok 2019 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace         

s níže uvedenými žadateli v uvedené výši: 

 

 P.Ch., na opravu a nátěr fasády uličního průčelí domu  pozemek 

parc.č. 248, k.ú. Přerov, ve výši 44 000 Kč, 

 A. a  Z.K., na opravu omítek soklu oplocení a nátěr atiky, brány, sklepních oken a vstupních dveří 

domu  pozemek parc.č. 1792 a 1793/6, k.ú. Přerov, ve výši 

14 000 Kč, 

 Mgr. A.  a Ing. J.K., na výměnu 2 ks výkladců na domě pozemek 

parc.č. 198, k.ú. Přerov, ve výši 29 000 Kč, 

 P.P., na výměnu výkladců a vitrín domu , pozemek parc.č. 312, k.ú. 

Přerov, ve výši 35 000 Kč, 

 Obecně prospěšné družstvo DOMOV v Přerově, se sídlem nám. Svobody 1943/12, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, na opravu čelní fasády domu čp. 1943, pozemek parc.č. 1164, k.ú. Přerov, 

ve výši 28 000 Kč. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

 

178/5/9/2019 Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z. s., 

místní organizaci Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace                

na revitalizaci přerovského rybníku s Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací 

Přerov, se sídlem U rybníka 1034/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 18050387, ve výši   

27 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který je 

přílohou Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019; 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  (individuální dotace) 171,8* - 27,0 144,8 

3792 830  Ekologická výchova a osvěta  (individuální dotace) 0,0 + 27,0 27,0 

* Poznámka: Počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

179/5/9/2019 Výpověď veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje podání výpovědi veřejnoprávní smlouvy            

o poskytnutí dotace č. SML/0852/2016 uzavřené dne 15.2.2016 mezi statutárním městem Přerovem 

jako poskytovatelem a paní Věrou Švejnochovou, se sídlem nám. Svobody 1875/14, 750 02 Přerov, 

Přerov I-Město, IČ: 10638539. 

 

 

180/5/9/2019 Vnitřní předpis č. _2019 o ochraně osobních údajů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2019 o ochraně osobních 

údajů, ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

181/5/9/2019 Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, 

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 a Obecně závazné vyhlášky č. 

4/2015 

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

mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013             

a Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

182/5/9/2019 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 a Obecně závazné vyhlášky 

č. 1/2019 

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

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

 

 

183/5/9/2019 Zřízení pracovní skupiny pro participativní rozpočet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Finančnímu výboru zabývat se možností zavedení participativního rozpočtu na území 

města Přerova 

 

2. ukládá Finančnímu výboru předložit do konce roku 2019 podrobný materiál. 

 

 

184/5/9/2019 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. Hrabiny 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit Finančnímu výboru 

provést kontrolu hospodárnosti nakládání s finančními prostředky v Technických službách města 

Přerova za roky 2017 – 2018. 

 

 

185/5/9/2019 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Horkého 

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

zabývat se strategií adaptace na změnu klimatu. 

 

 

186/5/9/2019 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 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

V Přerově dne 30. dubna 2019 

 

 

 

 

 

            Ing. Petr Měřínský                                                                      Michal Zácha 

primátor statutárního města Přerova                              náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 


