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 USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 27. dubna 2020 

 

408/12/1/2020 Zahájení, schválení programu 12. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 27. 

dubna 2020,  

 

2. schvaluje náměstka primátora Michala Záchu a JUDr.Vladimíra Lichnovského za ověřovatele 

zápisu 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

409/12/2/2020 Informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(32. schůze Rady města Přerova konané dne 5.2.2020, 33. schůze Rady města Přerova konané dne 

5.3.2020, 34. schůze Rady města Přerova konané dne 26.3.2020 a 35. schůze Rady města Přerova 

konané dne 8.4.2020).  

 

410/12/3/2020 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6577/266  a p.č. 

6577/267, oba v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný 

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov části pozemku p.č. 6577/266 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře cca 200 m2 a části pozemku p.č. 6577/267 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 450 m2, oba v k.ú. Přerov  

 

411/12/3/2020 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města  Přerov –  pozemku p.č. 6245 v k.ú. 

Přerov  

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

převod pozemku p.č. 6245 orná půda o celkové výměře 46.554 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov.  

 

412/12/3/2020 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města  Přerov – objektu jiná stavba č.p. 666, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 

1871 a pozemku p.č. 1871 v k.ú. Přerov 

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

převod nemovitostí – objektu jiná stavba č.p. 666, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je 

součástí pozemku p.č. 1871 a pozemku p.č. 1871 zast. pl. a nádvoří o výměře 130 m2 vše v k.ú. Přerov 

z vlastnictví statutárního města Přerov.  
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413/12/3/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Navýšení kapacity 

dotřiďovací linky Přerov“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky a 

drobné stavební práce s názvem „Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“ dle důvodové zprávy.  

 

414/12/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/10 v k.ú. 

Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon). 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 509/10 orná 

půda o výměře 76 m2 v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města Přerova.  

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 509/10 orná 

půda o výměře 76 m2 v k.ú. Předmostí.  

 

415/12/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6868/165, p.č. 

6868/183 a p.č. 6868/184 vše v k.ú. Přerov na základě využití 

předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 6868/165 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2, pozemku p.č. 6868/183 ostatní plocha o výměře 

9092 m2 a pozemku p.č. 6868/184 ostatní plocha o výměře 2719 m2 vše v k.ú. Přerov               

z vlastnictví Českých drah, a.s. do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6868/165 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2, pozemku p.č. 6868/183 ostatní plocha o výměře 

9092 m2 a pozemku p.č. 6868/184 ostatní plocha o výměře 2719 m2 vše v k.ú. Přerov 

z vlastnictví Českých drah, a.s. 

 

416/12/3/2020 Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního 

města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 bere na vědomí plán činností k zajištění financování obnovy stávajícího majetku obce: 

  

a) realizaci prodeje zbytného majetku  

b) založení rezervního účtu účelově vázaného na obnovu stávajícího majetku obce a ukládá 

náměstkovi primátora Michalu Záchovi a náměstkyni primátora Ing. Haně Mazochové 

zpracovat pravidla financování i čerpání finančních prostředků z tohoto účtu.  
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2 schvaluje záměr úplatného převodu níže uvedených nemovitostí: 

  

a) pozemek p.č. st. 728, jehož součástí je stavba č.p. 50 příslušná k části obce Přerov II-

Předmostí , pozemek p.č. st. 726, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části obce 

Přerov II-Předmostí a pozemek p.č. st. 725, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části 

obce Přerov II-Předmostí, vše k.ú. Předmostí - Pod Skalkou 11 – bývalá základní škola v 

Předmostí,, 

  

b) pozemek p.č. 155, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 84 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - Bratrská 2 – bývalá „Okresní vojenská správa“ (Blažkův dům), 

  

c) pozemek p.č. 179, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 83 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - nám.T. G. M. 4 - prodejna květin, 

  

d) pozemek p.č. 180, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 47 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - nám.T. G. M. 5 – prodejna sportovních potřeb, 

  

e) pozemek p.č. 177, v k.ú.Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 82 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - nám. T. G. M. 3 – dříve využíván „svazem myslivců“, 

  

f) část pozemku p.č. 137, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 150 příslušná k části obce 

Přerov I-Město nám. T. G. Masaryka 8 – prodejna občerstvení, 

  

g) pozemky p.č. 203 a p.č.416 , v k.ú. Žeravice , jejíž součástí je stavba č.p. 184 příslušná k 

části obce Přerov I-Žeravice - dříve využíván „školka Žeravice“, 

  

h)části pozemku p.č.1981/16, v k.ú. Přerov o výměře cca 350 m2 jehož součástí je stavba č.p. 

829 příslušná k části obce Přerov I-Město , - Jasínkova 4 – bývalá školka 

  

ch) pozemku p.č. 5198/8, vše k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 2621 příslušná k části 

obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 5198/57 o výměře 1475 m2 – Žižkova 12, - DDM Atlas a 

Bios 

  

i) pozemek p.č. 1170, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části obce 

Přerov I-Město - Veřejné WC nám. Svobody – rychlé občerstvení 

  

j) pozemek p.č. 217, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 1746 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - Jateční 22 – prodejna vodo-topo 

  

k) pozemek p.č. 221, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 882 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - Jateční 26 – restaurace 

  

l) pozemek p.č. 3348, vše k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 904 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - U Bečvy 1 – „bývalé sídlo ČČK“ a pozemek p.č. 3349/1 o výměře 1263 m2. 

  

m) pozemek p.č. 239, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části obce 

Přerov I-Město - Trafostanice Na Marku 

  

n) pozemky p.č. st.725,st.726, st.728 v k.ú. Předmostí, jehož součástí je stavba č.p. 50 

příslušná k části obce Přerov II-Předmostí - Pod Sklakou 11 – Bývalá Školka  

  

o) pozemek p.č. 445/1, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 1721 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - B. Němcové 10 – bývalá jídelna 

  

p) pozemek p.č. 4815, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 3163 příslušná k části obce 
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Přerov I-Město - Laguna – budova správce skateparku 

  

q) pozemek p.č. 28, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 1381 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - Palackého 25 – budova VŠLG 

  

r) nemovitých věci dle přílohy č.1 lokalizované mimo město Přerov a jeho místní části.  

 

3 schvaluje záměr úplatného převodu níže uvedených nemovitostí: 

a) bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a nádvoří v 

k.ú. Přerov ve výši id. 2308/203682 vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

b) bytové jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 457, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a nádvoří v 

k.ú. Přerov ve výši id. 5220/203682 vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

c) bytové jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č.p. 1963, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Nám.Svobody 4) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1963, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2139 zast. pl. a nádvoří 

v k.ú. Přerov ve výši id. 7722/78480 vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

d) bytové jednotky č. 1084/1 v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1084, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/11 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5610/78480 vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

e) bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1084, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/11 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 2715/78480 vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

417/12/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  

pozemku p.č. 1000/32 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1000/32 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z majetku statutárního města Přerova do 

vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly Teplická 874/8, IČ 24729035 za kupní 

cenu ve výši 4 500,- Kč. 

Součástí kupní smlouvy je úhrada za užívání předmětu převodu bez právního důvodu ve výši 500,- Kč 

za dobu tří let předcházejících dni, kdy nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva.  

 

418/12/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 549 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 549 zast. plocha a nádvoří o výměře 14 m2 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do majetku K*** C*** ***           

za kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 5 000,- Kč  

tj. 327,- Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 549 v k.ú. Kozlovice u Přerova žadateli M***P*** 

 

419/12/3/2020 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –    

pozemku  p.č. 863   v k.ú.  Újezdec u Přerova.   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 863 zahrada o 

výměře 517 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. 

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

204 000,- Kč, tj. 394,58 Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

420/12/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č.2580/9 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2580/9 

ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 7013-122/2019 označené jako p.č. 2580/62 o výměře 79 m2 

v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku pana R*** S***, bytem *** za kupní 

cenu 79.000,- Kč, t.j. 1.000,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku 

zpracovaného znalcem ***, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

421/12/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p.č. 479 a p.č. 480 oba v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení schválit úplatný převod 

pozemku p.č. 479 zahrada o výměře 1019 m2 a p.č. 480 ostatní plocha o výměře 130 m2 oba v k.ú. 

Žeravice z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana R*** Č***, bytem *** za kupní 

cenu 575.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá  

 

422/12/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 236/4 v k.ú. Henčlov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 236/4 orná půda o 

výměře 120 m2 v k.ú. Henčlov z majetku statutárního města Přerova do majetku paní O*** V***, 

bytem *** za kupní cenu ve výši 40.000,- Kč, t.j. 333,33 Kč/m2. Součástí kupní smlouvy je ujednání o 

úhradě za bezesmluvní užívání pozemku za období od 18.9.2016 - do doby právních účinků vkladu 

práva dle kupní smlouvy ve výši 1,- Kč/m2/rok (za období od 18.9.2016 do 14.7.2017) a ve výši       

3,- Kč/m2/rok (za období od 15.7.2017 do právních účinků vkladu).  

 

423/12/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 6850/1, p.č. 6850/4, p.č. 6850/8, p.č. 6850/10 a 

p.č. 6850/12 vše v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 6850/1 vodní plocha o výměře 5243 m2, p.č. 6850/4 

vodní plocha o výměře 750 m2, p.č. 6850/8 vodní plocha o výměře 151 m2, p.č. 6850/10 vodní 
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plocha o výměře 677 m2 a p.č. 6850/12 vodní plocha o výměře 44 m2 vše v k.ú. Přerov             

z podílového spoluvlastnictví pana D*** K*** bytem ***, k id ½ a paní I*** D***, bytem 

***,  k id ½ do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 1.300.000,- 

Kč.  

 

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 
401 858,0 *  + 1 300,0 403 158,0 

* 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. 5300614 – Převod 

pozemků p.č. 6850/1, 6850/4, 6850/8, 

6850/10 a 6850/12 v k. ú. Přerov) 

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

 

 

424/12/3/2020 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 666 v k.ú. Žeravice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 666 lesní 

pozemek o výměře 276 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví paní A*** G***, bytem *** do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

425/12/3/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 4968/8  v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 4968/8 ostatní plocha, silnice v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

- Nové Město.  

 

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

p.č. 4968/8 ostatní plocha, silnice v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

- Nové Město.  

 

426/12/3/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 211 v k.ú. 

Penčice prominutím povinností (dluhu) povinnému 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. 211 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 722 m2 v k.ú. Penčice, Stavebnímu bytovému 

družstvu Přerov, Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako osobě povinné                 

z předkupního práva.  
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427/12/3/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 509/16, p.č. 

509/17 a p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí prominutím povinností (dluhu) 

povinné 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. 509/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1007 m2, k pozemku p.č. 509/17 ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 1034 m2 a k pozemku p.č. 509/18 ostatní plocha, ostatní komunikace       

o výměře 629 m2 vše v k.ú. Předmostí, České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 

Praha 2, jako osobě povinné z předkupního práva.  

 

428/12/3/2020 Sportoviště Přerov, s.r.o. - dodatek č. 1 k SOHZ, snížení nájemného za 

movité a nemovité věci, navýšení finanční podpory pro rok 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu č. MMPr/SML/0758/2019 uzavřené mezi statutární městem Přerovem jako 

objednatelem a společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 

2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako poskytovatelem dne 30.04.2019.  

 

2. schvaluje přechodné snížení ročního nájemného pro rok 2020 společnosti Sportoviště Přerov 

s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za nájem 

nemovitých věcí uvedených ve smlouvě č. MMPr/SML/1787/2019 uzavřené dne 28.11.2019 

mezi společností Sportoviště Přerov s.r.o. jako nájemcem a statutárním městem Přerovem jako 

pronajímatelem z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR dne 12.03.2020 ve výši 3/12 z 

ročního nájemného pro rok 2020.  

 

3. schvaluje přechodné snížení ročního nájemného pro rok 2020 společnosti Sportoviště Přerov 

s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za nájem 

movitých věcí uvedených ve smlouvě č. MMPr/SML/1788/2019 uzavřené dne 28.11.2019 

mezi společností Sportoviště Přerov s.r.o. jako nájemcem a statutárním městem Přerovem jako 

pronajímatelem z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR dne 12.03.2020 ve výši 3/12 z 

ročního nájemného pro rok 2020.  

 

4. schvaluje navýšení finanční podpory pro rok 2020 za výkon služby obecného hospodářského 

zájmu dle Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu č. 

MMPr/SML/0758/2019 uzavřené mezi statutární městem Přerovem jako objednatelem a 

společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov jako poskytovatelem dne 30.04.2019 ve výši 1.090.000,- Kč.  

 

5. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3412 2132 51X Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a 

jejich částí (Sportoviště Přerov s. r. o.) 
5 410,9 - 1 352,8 4 058,1 

3412 2133 51X Příjmy z pronájmu movitých 

věcí (Sportoviště Přerov s. r. o.) 
1 675,9 - 395,8 1 280,1 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 451 754,7 * + 2 838,6 454 593,3 
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prostředků na bank. účtech 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3412 518 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

(Sportoviště Přerov s. r. o.) 
22 960,0  + 1 090,0 24 050,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové  

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
518 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

(Sportoviště Přerov s. r. o.) 
22 960,0  + 1 090,0 24 050,0 

 

 

429/12/3/2020 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 

27.4.2020, zaplaceném kolkovném a na nákladech spojených s výkonem rozhodnutí vyklizením bytu, 

a to v celkové částce 552.360,00 Kč za Ing. J*** B***, rod. č. ***,posledně nám známým bytem 

Přerov, ***, a to za byt č. *** v objektu k bydlení č.p.***, příslušném k části obce Přerov I - Město, 

na pozemku p.č.*** v k.ú. Přerov (***).  

 

430/12/3/2020 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 

27.4.2020 a zaplaceném kolkovném v celkové částce 468.155,00 Kč za panem V***R***, rod. č. 

***,posledně nám známým bytem Přerov, ***, a to za byt č.*** v objektu k bydlení č.p. ***, 

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

 

431/12/3/2020 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 

27.4.2020 a zaplaceném kolkovném v celkové částce 457.510,00 Kč za panem P*** H***, rod. č. 

***, posledně nám známým bytem ***, ***, a to za byt č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, 

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

 

432/12/3/2020 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 

27.4.2020 a zaplaceném kolkovném v celkové částce 392.003,00 Kč za panem M*** I***, rod. č. ***,  

a to za byt č.*** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 

p.č. *** v k.ú. Přerov ***).  
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433/12/3/2020 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 

27.4.2020 a zaplaceném kolkovném v celkové částce 314.796,00 Kč za panem L*** M***, rod. č. 

***, posledně nám známým bytem Přerov, *** *** PSČ 750 02, a to za byt č. *** v objektu k bydlení 

č.p.***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***) za byt č. 

*** v objektu k bydlení č.p. ***.  

 

434/12/3/2020 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 

27.4.2020, zaplaceném kolkovném v celkové částce 1.054.546,00 Kč za manžely 1). M*** K***, 

rod.č.: ***, a 2). Ž*** K***, rod.č.: ***, ***, 750 02 Přerov, a to za byt č.*** v objektu k bydlení č.p. 

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

 

435/12/3/2020 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

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

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

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

vyúčtování těchto záloh a úroku z prodlení k datu 27.04.2020 v částce 24.586,00 Kč, a to v 

měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 48 měsíců/500,00 Kč a 1 měsíc/86,00 

Kč ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich 

důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, 

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

 

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

návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.  

 

436/12/4/2020 Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 

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

důvodové zprávy.  

 

437/12/4/2020 Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 - dodatek 

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

 

438/12/4/2020 Záměr přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr přijetí bezúročného úvěru z prostředků 

Státního fondu rozvoje bydlení ve výši do 5 mil. Kč na financování akce "Zateplení objektu Jižní čtvrť 

I/21 - 24 včetně statického sepnutí, se splatností 10 let. Úvěr bude zajištěn zřízením zástavního práva k 

zateplované nemovitosti a vinkulací pojistného plnění.  
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439/12/4/2020 Informace o fixaci úrokové sazby úvěru přijatého od ČSOB, a. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření zajišťovacího 

obchodu, tj. fixaci úrokové sazby 1M PRIBOR, uzavřeného dne 02.03.2020 formou úrokového swapu 

na základě Rámcové smlouvy č. 2019011043, uzavřené mezi statutárním městem Přerov a 

Československou obchodní bankou, a. s., dne 31.10.2019 s těmito parametry:  

- výše úvěru 180 075 308,05 Kč,  

- doba trvání zajištění úrokového rizika 36 měsíců (do 30.03.2023), 

- výše sjednané pevné sazby 1,55 % p. a.  

 

440/12/4/2020 Obecně závazná vyhláška č.../2020, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2020, 

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění dle přílohy 

č. 1 důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2020 

 

441/12/4/2020 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 

Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici 

Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí daru ve výši 150.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého 

kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, IČ:70885940, na vybavení jednotky 

na centrální požární stanici Přerov. Darovací smlouva bude uzavřena dle návrhu uvedeného     

v příloze tohoto materiálu.  

 

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 
397 758,0 * + 150,0 397 908,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
5511 110 Požární ochrana – profesionální část 0,0  + 150,0 150,0 

  

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

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
37 319,6 * + 150,0 37 469,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem darovací smlouvy dle bodu 

1 tohoto usnesení.  
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442/12/4/2020 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského v 

Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Muzeum Komenského 

v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7/7, Přerov I - Město, 750 02 

Přerov, IČ: 00097969 na vydání kolektivní monografie Květnové povstání českého lidu ve 

dnech 1. - 4. 5. 1945. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020.  

 

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 
397 908,0 * + 50,0 397 958,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3316 110 Vydavatelská činnost 0,0  + 50,0 50,0 

  

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

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
37 469,6 * + 50,0 37 519,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

443/12/4/2020 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpora de minimis Pekárna 

Racek, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 168.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2020 mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna Racek, s. r. o., se sídlem gen. Štefánika 

185/38, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 62582178 na pokrytí části mzdových nákladů 

prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice.  

 

2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2020 dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

444/12/5/2020 Kompenzace Dluhonicím  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje strategii plnění požadavků občanů Dluhonic,  

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na projektovou přípravu: 
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- Kompenzace Dluhonice - PD rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovacích ploch 

- Kompenzace Dluhonice - PD rekonstrukce veřejného osvětlení 

- Kompenzace Dluhonice - PD rozvojová lokalita Záhumení 

- Kompenzace Dluhonice - PD společná stezka pro cyklisty a pěší Precheza  

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 46 322,0  - 5 400,0 40 922,0 

  

 025 Projektové dokumentace (investice) 

  
28 963,8 + 5 400,0 34 363,8 

 

 

445/12/6/2020 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 ve stavbě pro administrativu 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, oba v k.ú. 

Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám, z vlastnictví 

fyzických a právnických osob do vlastnictví statutárního města 

Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje znění kupních smluv na 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 ve stavbě 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, 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 k výše 

uvedeným jednotkám náleží, z vlastnictví níže uvedených fyzických a právnických osob do 

vlastnictví statutárního města Přerova, jejichž uzavření bylo schváleno Zastupitelstvem města 

Přerova na jeho 11. zasedání konaném dne 3.2.2020 usnesením č. 383/11/3/2020, a to: 

a) znění kupní smlouvy mezi manžely Ing. L*** a Z*** K***, oba bytem č***, a manžely 

P*** a Ing. J*** M***, oba bytem ***, jako prodávajícími a statutárním městem Přerov jako 

kupujícím na převod 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, za kupní cenu ve výši 4.700.000,- Kč, 

  

b) znění kupní smlouvy mezi panem J*** Z***, bytem ***, jako prodávajícím a statutárním 

městem Přerov jako kupujícím na převod 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, za kupní cenu ve výši 

7.600.000,- Kč, 
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c) znění kupní smlouvy mezi společností Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 25352571, 

se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako prodávajícím a 

statutárním městem Přerov jako kupujícím na převod níže uvedených jednotek č. 555/3, 555/6, 

č. 555/7, 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 k níže 

uvedeným jednotkám náleží, za celkovou kupní cenu ve výši 17.200.000,- Kč, tj.: 

  

- 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, za kupní cenu ve výši 110.000,- Kč, 

  

- 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, za kupní cenu ve výši 6.770.000,- Kč, 

  

- 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, za kupní cenu ve výši 120.000,- Kč, 

  

- 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, za kupní cenu ve výši 6.900.000,- Kč, 

  

- 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, za kupní cenu ve výši 3.300.000,- Kč, 

  

d) znění kupní smlouvy mezi společností Grymovská obchodní společnost, s.r.o., IČ 

62303589, se sídlem č.p. 32, 751 21 Grymov, jako prodávajícím a statutárním městem Přerov 

jako kupujícím na převod 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) 
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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 za kupní cenu ve výši 220.000,- Kč, 

  

e) znění kupní smlouvy mezi společností JANA a.s., IČ 45192863, se sídlem Koliby 2824/2, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako prodávajícím a statutárním městem Přerov jako 

kupujícím na převod 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, za kupní cenu ve výši 7.500.000,- Kč.  

 

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 
403 234,7 *  + 37 220,0 440 454,7 

* 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. 5300617 

– Koupě objektu nám. TGM 16) 
0,0 + 37 220,0 37 220,0 

 

 

446/12/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové 

dokumentace na akci „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 

555/16“  

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

zpracování projektové dokumentace na akci s názvem „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 

555/16“ dle důvodové zprávy.  

 

447/12/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce 

elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 

elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“ 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  
440 454,7 * + 11 300,0 451 754,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210560 –  

Rekonstrukce elektroinstalace  

ZŠ Přerov, Trávník 27)  

16 000,0 + 11 300,0 27 300,0 
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448/12/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dětské hřiště ul. 

Petřivalského“  

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

s názvem „Dětské hřiště ul. Petřivalského“ dle důvodové zprávy.  

 

449/12/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetické úspory 

objektu Jižní čtvrť III/1-3“  

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

s názvem „Energetické úspory objektu Jižní čtvrť III/1-3“ dle důvodové zprávy.  

 

450/12/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Výměna výtahů Osmek 5     

a 7“  

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

s názvem „Výměna výtahů Osmek 5 a 7“ dle důvodové zprávy.  

 

451/12/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Redigitalizace Kina 

Hvězda“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Redigitalizace Kina Hvězda“ 

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 
397 958,0 * + 3 900,0 401 858,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3313 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210609 –  

Redigitalizace kina Hvězda) 
0,0 + 3 900,0 3 900,0 

 

 

 

452/12/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění 

Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových 

organizací“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Centrální pojištění Statutárního 

města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“, dle důvodové zprávy.  

 

2 bere na vědomí, že do centralizovaného zadávání pojištění movitého a nemovitého majetku, 

odpovědnosti za škodu a rizik souvisejících s činností organizace se jako pověřující zadavatelé 

zapojí všechny příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Přerov a že za uvedeným 
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účelem bude do ukončení zadávacího řízení mezi centrálním zadavatelem, tj. Statutárním 

městem Přerov, a pověřujícími zadavateli, tj. příspěvkovými organizacemi, uzavřena písemná 

smlouva.  

 

453/12/7/2020 Uzavření smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými 

školami  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 180.000 Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako předávajícím a společností 

Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, 

Přerov I–Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na 

dobu určitou od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2024 a tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2020 

 

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 440.000 Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako předávajícím a společností 

Speciální mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I–Město, U 

Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou od 

01. 09. 2020 do 31. 08. 2024 a tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2020 

 

3. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako předávajícím a společností 

Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, 

Lipník nad Bečvou I-Město, Loučská 237/1, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se 

uzavírá na dobu určitou od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2024 a tvoří přílohu č. 3 důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2020 

 

4. schvaluje poskytování školního stravování dětem a žákům zapsaným do: 

 Soukromé základní školy Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2,  

 Speciální mateřské školy A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I–

Město, U Bečvy 2883/2, 

 Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad 

Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Loučská 237/1, 

  

v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek 

jako žákům základních škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na 

dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2024. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti a žáky 

zapsané do jmenovaných škol a umístěné na pracovištích situovaných v Přerově.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2020 
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5. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků 

na bank. účtech 
403 158,0 * 76,7 403 234,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3111 610 Mateřské školy 11 392,2 + 50,0 11 442,2 
3113 610 Základní školy 25 412,6 * + 26,7 25 439,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

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

po úpravě 
61X Školská zařízení 43 604,8 * + 76,7 43 681,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

454/12/7/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 400 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Brabansko 566/2, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce parketové podlahy hlavního sálu 

sokolovny Tělocvičné jednoty Sokol Přerov, a to pod podmínkou předložení 

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Olomouckého kraje. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města 

Přerova pro rok 2020,  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení,  

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na 

bank. účtech 
397 358,0 * + 400,0 397 758,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet  rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 
150,0 * + 400,0 550,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet  

po úpravě 
  Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
36 919,6 * + 400,0 37 319,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

455/12/7/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Henčlov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 150 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

jednota Sokol Henčlov, IČ: 71247602, se sídlem Sokolů 50/15, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 

Přerov, na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce otopného systému sokolovny Tělocvičné 

jednoty Sokol Henčlov, a to pod podmínkou předložení „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ 

z Olomouckého kraje. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020,  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení,  

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na 

bank. účtech 
397 208,0 * + 150,0 397 358,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 
0,0 + 150,0 150,0 

  

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet  

po úpravě 
  Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 

  

36 769,6 * + 150,0 36 919,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  
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456/12/8/2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace číslo SML/0276/2020 ze dne 

20. 02. 2020, uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a Mgr. 

Ondřejem Tothem, IČ: 03825361, jako příjemcem dotace.  

 

2. schvaluje poskytnutí dotace v Dotačním programu A-2020 v oblasti SOC-B na rok 2020         

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč mezi statutárním 

městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a společností Psycholog Toth s.r.o., IČ: 

09028340, zastoupené jednatelem Mgr. Ondřejem Tothem, jako příjemcem dotace, na 

„Psychologickou podporu rodin pro OSPOD Přerov“ v roce 2020. Vzor veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou důvodové zprávy.  

 

3. pověřuje Mgr. Petra Koubu, náměstka primátora, k uzavření a podpisu veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2) návrhu na usnesení.  

 

457/12/9/2020 Cestovní náhrady 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. ../2020, kterým se mění Vnitřní 

předpis č. 20/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova,    

ve znění Vnitřního předpisu č. 18/2017, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

458/12/9/2020 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2020 (Program) poskytnutí dotace     

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli na uvedené 

aktivity v uvedené výši: 

  

pro účel A Programu: 

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

Havlíčkova 377/2, IČ: 70259925, na projekt Ekovýuka 11 – Rostliny v krajině, ve výši 6 000,- 

Kč, 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, se sídlem Havlíčkova 

1286/29, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt Aktivity zahrádkářů 

prospěšné i městu, ve výši 12 750,- Kč, 

 Základní škola J.A.Komenského, Přerov-Předmostí, Hranická 14, se sídlem 

Přerov, Přerov II-Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24, IČ: 45180083, na projekt Dny              

s EVVákem v Předmostí II. část, ve výši 45 000,- Kč, 

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

12, IČ: 47184469, na projekt Environmentální vzdělávání v BIOS ve školním roce 2020/2021, 

ve výši 26 400,- Kč, 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 

č. 7, 750 11 Přerov, IČ: 097969, na projekt Zahradní slavnost, ve výši 50 000,- 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; 
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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 Obnova Knejzlíkových sadů, ve výši 284 375,- Kč, 

 Naše společná krajina z.s., se sídlem Pavlovice u Přerova 274, 751 11 Pavlovice       

u Přerova, IČ: 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, ve výši 

34 000,- Kč. 
  

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

Programu. Termíny realizace aktivit, které se měly dle žádosti o dotaci uskutečnit z části nebo 

zcela v době státem vyhlášených omezujících opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID-

19, lze dohodnout odlišně, avšak pouze pokud se tyto aktivity uskuteční v době stanovené v 

odstavci 14 schváleného Programu.  

 

2. neschvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2020 (Program) poskytnutí dotace 

níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši: 

  

 AJORODINKA mateřská škola o.p.s., se sídlem Želatovská 2617/12, Přerov           

I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 02590425, na projekt Živá zahrada, ve výši 11 000,- 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 

Environmentálně zaměřené výukové programy a školní soutěž pro žáky OA Přerov, ve výši 

23 100,- Kč. 
 

 

459/12/9/2020 Obecně závazná vyhláška č. .../2020 k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

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

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy.  

 

460/12/9/2020 Balíček pomoci po zotavení po pandemii COVID-19 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova zabývat se dalším přechodným snížením 

nájemného pro rok 2020 nájemcům z prostor sloužících podnikání v budovách ve vlastnictví 

statutárního města Přerova uvedených v příloze č. 1 k usnesení RM č. 1321/35/7/2020             

z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR ze dne 12.3.2020 tak, aby došlo k dalšímu snížení 

z ročního nájemného pro rok 2020 v maximálně možném rozsahu,  

 

2. nepřijalo návrh usnesení vyzvat soukromé pronajímatele nebytových prostor, aby dle svých 

možností prominuli, snížili nebo odložili nájemné od 1.5.2020 do 31.12.2020 všem 

nájemcům, kteří nemohli plně provozovat svou živnost v souvislosti s COVID 19,  

 

3. nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova zabývat se možností vytvořit Program 

peněžité pomoci KORONA 2020 dle důvodové zprávy,  
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4. nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova zabývat se možností osvobození či úlevy 

od povinnosti úhrady místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné 

vyhlášky č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v období červenec 

až září 2020,  

 

461/12/9/2020 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 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 27. dubna 2020 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Petr Měřínský                                                                      Michal Zácha 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

  

 


