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USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. června 2020 

 

462/13/1/2020 Zahájení, schválení programu 13. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. června 2020,  

 

2. schvaluje Mgr. Jaroslava Hýzla a Mgr. Helenu Netopilovou za ověřovatele zápisu                 

13. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

463/13/2/2020 Informace o činnosti Rady města Přerova od  12. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(36. schůze Rady města Přerova konané dne 30.4.2020, 37. schůze Rady města Přerova konané dne 

14.5.2020, 38. schůze Rady města Přerova konané dne 28.5.2020).  

 

464/13/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 79/1 a části 

pozemku p.č. 80 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 79/1 zahrada o výměře 

247 m2 a části pozemku p.č. 80 trvalý travní porost o výměře cca 520 m2 oba v k.ú. Kozlovice             

u Přerova.  

 

465/13/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 356 a p.č. 357 oba v 

k.ú. Přerov 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 356 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 58 m2 a pozemku p.č. 357 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2 oba v k.ú. 

Přerov.  

 

466/13/3/2020 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města  Přerov –  části pozemku p.č. 5300/1 v 

k.ú. Přerov  

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

převod části pozemku p.č. 5300/1 ost. pl., manipulační plocha o výměře cca 500 m2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

467/13/3/2020 Záměry statutárního města Přerova – uzavření dodatků ke smlouvám 

o budoucích smlouvách kupních, které uzavřely statutární město 

Přerov jako budoucí prodávající a společnost Panattoni Czech 
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Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující na převod 

pozemků p.č. 6505/42 a p.č. 6505/36, oba v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí 

smlouvě kupní, kterou dne 22.12.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.12.2018, uzavřely 

statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost Panattoni Czech Republic 

Development s.r.o., IČ 28190882, se sídlem V Celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

jako budoucí kupující na převod pozemku p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2 v k.ú. 

Přerov za kupní cenu ve výši 17.226.990,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která bude v souladu s 

právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření kupní smlouvy případně navýšena o 

daň z přidané hodnoty, na jehož základě by mělo dojít ke změně čl. 3.5 smlouvy o budoucí 

smlouvě kupní tak, že závazek uzavřít kupní smlouvu zanikne v případě, že budoucí kupující 

nevyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy podle čl. 3.2 smlouvy do šesti let 

od účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní.  

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 

smlouvě kupní, kterou dne 10.7.2018 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí 

prodávající a společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se 

sídlem V Celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako budoucí kupující na převod 

pozemku p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 v k.ú. Přerov za kupní cenu ve výši 

1.493.910,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která bude v souladu s právními předpisy platnými a 

účinnými v době uzavření kupní smlouvy případně navýšena o daň z přidané hodnoty, na 

jehož základě by mělko dojít ke změně čl. 3.5 smlouvy o budoucí smlouvě kupní tak, že 

závazek uzavřít kupní smlouvu zanikne v případě, že budoucí kupující nevyzve budoucího 

prodávajícího k uzavření kupní smlouvy podle čl. 3.2 smlouvy do čtyř let od účinnosti 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní.  

 

468/13/3/2020 Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - částí 

pozemků p.č. 151, p.č. 152,  p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova stanovit podmínky 

výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 166 a částí pozemků p.č. 151, p.č. 152, p.č. 157, p.č. 162, 

p.č. 163, p.č. 167/1, p.č. 167/2 a p.č. 168, p.č. 170 označené geometrickým plánem č. 546-101/2007 

jako pozemky p.č. 167/1, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 152/6, p.č. 152/5, p.č. 157/3 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova a vyhlásit výběrové řízení na prodej těchto pozemků při zohlednění územní 

studie veřejných prostranství místní části Kozlovice a zachování přístupu k zahradám rodinných domů 

severně od předmětných pozemků.  

 

469/13/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

pozemku  p.č.  4929/2  v k.ú.  Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 4929/2 ost. 

plocha, ost. komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do 

vlastnictví společnosti FUDENCIA s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 76/12, IČ 

29385385, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 23.500,-Kč (bez DPH).  
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470/13/3/2020 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 1435 a pozemku p.č. 1436 oba v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1436 zastavěná 

plocha nádvoří o výměře 13 m2 a pozemku p.č. 1435 zahrada o výměře 50 m2 oba v k.ú. Žeravice z 

majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana D*** Ž***, bytem *** Přerov I-Město, 750 02 

Přerov za kupní cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 20.000,- Kč. 

Součástí ujednání kupní smlouvy je i úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 1436 za období od 

1. 8. 2016 do 14. 7. 2017 ve výši 14 Kč/m2 a za období od 15. 7. 2017 do doby právních účinků vkladu 

práva dle této kupní smlouvy ve výši 23,- Kč/m2/rok.  

 

471/13/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– částí pozemku p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky                                                                          

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 

349-147/2019 označené jako pozemek p.č. 684/5 ostatní plocha o výměře 103 m2 v k.ú. 

Penčičky z majetku statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví paní J*** 

R***, bytem *** k id ½ a pana P*** G***, bytem *** za kupní cenu ve výši 20.600,- Kč - 

cena v místě a čase obvyklá.  

 

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 

349-147/2019 označené jako pozemek p.č. 684/6 ostatní plocha o výměře 73 m2 v k.ú. 

Penčičky z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví paní A*** R***, bytem *** za 

kupní cenu ve výši 14.600,- Kč - cena v místě a čase obvyklá.  

 

472/13/3/2020 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 1250 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1250 ostatní 

plocha o výměře 954 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku Olomouckého 

kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460.  

 

473/13/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 998 a p.č. 1001 oba v k.ú. Žeravice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 998 orná půda o 

výměře cca 64 m2 a pozemku p.č. 1001 orná půda o výměře 29 m2 oba v k.ú. Žeravice. z majetku 

statutárního města Přerova do společného jmění manželů ***M*** S*** a ***. M*** S***, bytem 

*** za kupní cenu ve výši 26.000,- Kč včetně DPH  

 

474/13/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

částí  pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 2883/1 

ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře cca 71 m2 v k.ú. Přerov, jehož skutečná výměra bude 

upřesněna geometrickým plánem, mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a společností 

DA Trávník s.r.o., se sídlem Roztoky, Nádražní 1640, IČ 06474063 jako kupujícím za kupní cenu v 

místě a čase obvyklou ve výši 1.240,-Kč/m2. V případě, že bude převod podléhat dani z přidané 
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hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

  

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

budoucím prodávajícím a společností DA Trávník s.r.o., se sídlem Roztoky, Nádražní 1640, IČ 

06474063 jako budoucím kupujícím.  

  

Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy k uzavření kupní 

smlouvy budoucím kupujícím budoucímu prodávajícímu, která bude budoucímu prodávajícímu 

doručena do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení vydaného příslušným stavebním 

úřadem budoucímu kupujícímu k provedení stavebních úprav budovy č. p. 1117 (Trávník 30), jejichž 

realizace umožní užívat tuto budovu k poskytování registrované sociální služby - domova se zvláštním 

režimem dle ust. § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

nejpozději však do 25.6.2021.  

 

475/13/3/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 208/5  v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p. č. 208/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kozlovice u Přerova 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. 208/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví ČR,    

s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.  

 

476/13/3/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 3805/7 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 3805/7 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 6895-8/2019 označené jako 

pozemek p.č. 3805/10 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Přerov z majetku 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 – části 

pozemku p.č. 3805/7 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 6895-8/2019 označené jako 

pozemek p.č. 3805/10 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Přerov z majetku ČR, s 

příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.  

 

477/13/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 214/3 a p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 214/3 trvalý travní 

porost o výměře 1077 m2 a p.č. 214/4 zast.pl. o výměře 66 m2 oba v k.ú. Penčičky z majetku České 

republiky, hospodaření se svěřeným majetkem vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech 
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majetkových, se sídlem Praha, Rašínovo nábř. 390/42 do majetku statutárního města Přerova za kupní 

cenu 485.000,- Kč.  

 

478/13/3/2020 Bezúplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 6691/1 v k.ú. 

Přerov do majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje úplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 6691/1 ostatní plocha dle 

geometrického plánu č. 7114-70/2020 označené jako pozemek p.č. 6691/6 ostatní plocha o 

výměře 428 m2 v k.ú. Přerov z majetku ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování 

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

majetku statutárního města Přerova.  

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 6691/1 ostatní plocha dle 

geometrického plánu č. 7114-70/2020 označené jako pozemek p.č. 6691/6 ostatní plocha o 

výměře 428 m2 v k.ú. Přerov z majetku ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování 

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

majetku statutárního města Přerova.  

 

479/13/3/2020 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov 

– komunikace  na  pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova - komunikace vybudované na pozemku v majetku statutárního města 

Přerova p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov z majetku společností DA Care s.r.o., se sídlem Praha 5-Smíchov, 

náměstí 14. října 1307/2, IČ 01926519 za kupní cenu ve výši 10.000,-Kč včetně případného DPH v 

platné sazbě ke dni převodu nemovité věci. 

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

budoucím kupujícím a společností DA Care s.r.o., se sídlem Praha 5-Smíchov, náměstí 14. října 

1307/2, IČ 01926519 jako budoucím prodávajícím. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 

měsíců od doručení písemné výzvy k uzavření kupní smlouvy budoucím prodávajícím budoucímu 

kupujícímu, kterou budoucí kupující vyzve budoucího prodávajícího do 12 měsíců po splnění 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené předmětné stavby 

komunikace k uzavření kupní smlouvy.  

 

480/13/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemků p.č. 5176/50  a p.č. 5207/79 oba v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků 

p.č. 5176/50 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 180 m2 a p.č. 5207/79 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 500 m2 oba v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví J***S*** bytem ***k 

id.1/8, M*** S***, bytem ***, k id 1/8, J*** S***, ***k id. 3/4 do vlastnictví statutárního 

města Přerova za cenu v čase a místě obvyklou 248 950,-Kč.  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

 

 

 

  



6 

 

PAR 

  
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409 

  
219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  240 633,7 * - 249,0 240 384,7 

3639 

  
530 Komunální služby a územní rozvoj j. n.  

  
4 892,8 * + 249,0 5 141,8 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh  

 

481/13/3/2020 Směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 4221, p.č. 4219/1, p.č. 

4218/1 a p.č. 5096 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 

Přerova za část pozemku p.č. 6707/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 4221 ostatní 

plocha o výměře cca 6 m2, části p.č. 4219/1 ostatní plocha o výměře cca 23 m2, části p.č. 4218/1 

ostatní plocha o výměře cca 80 m2 a části p.č. 5096 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v majetku 

statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6707/1 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k.ú. Přerov 

ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha-Stodůlky, Nárožní 1359/1, IČ: 

26178541, s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě, směnná smlouva bude uzavřena na 

základě výzvy, po splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

"I/55 MÚK Přerov-Předmostí, Rozšíření chodníku a cyklostezky Velká Dlážka" a stavby "Propojení 

cyklostezky Velká Dlážka-Hranická", vyhotovení geometrického plánu na oddělení směňovaných 

částí pozemků, udělení souhlasu příslušného stavebního úřadu s dělením, popř. scelováním pozemků a 

za podmínky, že směňované části pozemků budou bez jakýchkoli právních vad, zejména bez zatížení 

zástavním právem smluvním, nejpozději však do 5 let od účinností budoucí směnné smlouvy.  

 

482/13/3/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 65/43 v k.ú. 

Vinary u Přerova 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 

pozemku p.č. 65/43 ostatní plocha o výměře 99 m2 v k.ú. Vinary u Přerova L*** jako osobám 

povinným z předkupního práva.  

 

483/13/3/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 386/5, p.č. 

386/22 oba v k.ú. Lověšice u Přerova 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 pozemku p.č. 386/5 orná půda o výměře 2559 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ***, jako osobám 

povinným z předkupního práva. 

  

- k pozemku p.č. 386/22 orná půda o výměře 1364 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ***, jako osobám 

povinným z předkupního práva.  
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484/13/3/2020 Darování finančních prostředků na realizaci investiční akce „SMN a. s. 

– o. z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje schválit uzavření smlouvy o darování finančních prostředků ve výši 3.000.000,-Kč 

na realizaci investiční akce „SMN a. s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací 

kapacity – 1. etapa“ mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a Olomouckým krajem, 

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČO:60609460 jako obdarovaným.  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
2219 024 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0240580 

– Vybudování parkoviště v areálu 

nemocnice) 

3 000,0 - 3 000,0 0,0 

2219 534 Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací (dar) 
0,0 + 3 000,0 3 000,0 

  
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové  

opatření 
rozpočet po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
37 519,6 + 3 000,0  40 519,6 

 

 

485/13/3/2020 Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální 

služby města Přerova, p.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby 

města Přerova, p.o. se sídlem Přerov, Kabelíkova 14a, IČ: 49558854 vydané dne 3.11.2009, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 2 ze dne 15.12.2010, dodatku č. 3 ze dne 

27.4.2011, dodatku č. 4 ze dne 29.6.2011, dodatku č. 5 ze dne 7.2.2012, dodatku č. 6 ze dne 

6.11.2012, dodatku č. 7 ze dne 7.2.2012, dodatku č. 8 ze dne 9.9.2015 a dodatku č. 9 ze dne 

28.2.2019. Dodatkem č. 10 statutární město Přerov, jako zřizovatel, předává s účinností od 

1.8.2020 do hospodaření Sociálním službám města Přerova, příspěvkové organizaci nemovitý 

majetek prostory sloužící k podnikání - kuchyňský blok - pavilon A a bufet - pavilon C o 

celkové výměře 229,48 m2 v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov, 

jehož pořizovací hodnota činí 9.787.095,67 Kč, v zůstatkové hodnotě k 1.8.2020.  

 

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí jejichž soupis je uveden v příloze č. 1 tvořících 

vybavení prostor sloužících k podnikání předávaných dle bodu 1. návrhu usnesení. Nejprve 

bude uzavřena budoucí darovací smlouva mezi statutární městem Přerov, jako budoucím 

dárcem, a příspěvkovou organizací Sociální služby města Přerova, p.o., se sídlem Přerov, 

Kabelíkova 14a, IČ: 49558854, jako budoucím obdarovaným, darovací smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé, s účinností od 

1.8.2020.  
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486/13/3/2020 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 

6634 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části 

pozemku p.č. 6634 vodní plocha, rybník o výměře 22210 m2 v k.ú. Přerov mezi Českým rybářským 

svazem, z.s, místní organizace Přerov, U Rybníka 1034/13, Přerov I-Město, 75002 Přerov, IČ: 

18050387 (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem) za účelem zlepšení 

zadržení vody v krajině s cílem posílení přírodní a krajinné hodnoty lokality, pozvednutí její 

ekologické hodnoty, posílení biodiverzity se zaměřením na zachování a zvyšování počtu živočišných a 

rostlinných druhů vytvořením vhodných podmínek pro jejich existenci, zvýšení estetického působení v 

krajině a biologické funkce rybníka včetně vytvoření litorálního pásma jako ekotopu vodních a 

mokřadních živočichů, optimalizace vodního režimu a rozvoj druhové rozmanitosti ve vodním 

ekosystému. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 1.7.2034 s účinností od 1.7.2020, 

roční nájemné bude činit 104.000,- Kč se splatností k datu ukončení nájemní smlouvy. Součástí 

smlouvy je souhlas pronajímatele s realizací akce "Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí" 

nájemcem a řešení budoucího majetkoprávního vypořádání provedených oprav a úprav rybníka na 

části pozemku p.č. 6634 v k.ú. Přerov realizovaných v rámci akce "Revitalizace vodního ekosystému v 

Předmostí" k datu ukončení nájemní smlouvy.  

 

487/13/3/2020 Územní energetická koncepce 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Územní energetickou koncepci města Přerova“ 

(aktualizace 2018-2042, akční plán 2020-2025). 

 

488/13/4/2020 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  

 
a)  Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2019, včetně příloh a 

souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2019, a to s 

výhradou týkající se chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření, 

 

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 

31.12.2019,  

 

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

zřízených příspěvkových organizací ke dni 31.12.2019 dle přílohy č. 13.  

 

489/13/5/2020 Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1),  
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2. bere na vědomí informaci o pozastavení akcí nad 500 tis. Kč dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

490/13/5/2020 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2019 

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

sestavenou ke dni 31.12.2019, 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 209.918.743,66 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie 

výsledek hospodaření předcházejících účetních období.  

 

491/13/5/2020 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 

Teplo Přerov, a. s., Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o., 

Přerovská rozvojová, s. r. o. a Sportoviště Přerov, s. r. o.  

 

492/13/5/2020 Přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu podpory investic 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zvýhodněném úvěru mezi statutárním městem Přerov a 

Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha 

2, IČ 70856788, 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,  

 

2. schvaluje uzavření Zástavní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a Státním fondem 

podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 70856788, 

ke stavbě - bytový dům, č. p. 2509, 2510, 2511, 2512, příslušné k části obce Přerov I - Město, 

která stojí na pozemku parc. č. 5734/6 v k. ú. Přerov.  

 

493/13/5/2020 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace - podpory de minimis č. SML/1609/2019 se subjektem PiTV 

StarMedia s. r. o. na výrobu tří dvanáctidílných publicistických seriálů 

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

dotace – podpory de minimis č. SML/1609/2019 se subjektem PiTV StarMedia s. r. o., se sídlem Č. 

Drahlovského 2346/13, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 03930785 dle návrhu znění v příloze 

tohoto materiálu.  

 

494/13/6/2020 Úprava financování podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce žst. 

Přerov, 2. stavba 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření "Dohody o způsobu financování stavby podchodu cyklostezky uzavřené 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů" mezi 

statutárním městem Přerovem, Správou železnic, státní organizací a společnostmi sdruženými 

ve společnost "Přerov", jejímiž členy jsou: firmy EUROVIA CS a.s., Subterra a.s., STRABAG 
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Rail a.s. a GJW Praha spol. s r.o., upravující způsob financování podle požadavků SFDI jako 

poskytovatele příspěvku městu na výstavbu podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce žst. 

Přerov, 2. stavba,  

 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města ze dne 

04.03.2019, uzavřené mezi statutárním městem Přerov a Správou železniční dopravní cesty, 

státní organizací (nyní Správa železnic, státní organizace), který upravuje financování 

výstavby podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba v souladu 

s dohodou dle bodu 1.,  

 

3. pověřuje podpisem dohody dle bodu 1. a dodatku dle bodu 2. primátora Ing. Petra 

Měřínského.  

 

495/13/7/2020 Veřejná zakázka „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a 

jím zřízených příspěvkových organizací“ – schválení smlouvy o 

centralizovaném zadávání  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 

veřejné zakázky na služby s názvem „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených 

příspěvkových organizací“, dle důvodové zprávy.  

 

496/13/7/2020 Redigitalizace kina Hvězda 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Redigitalizace kina Hvězda“, z 

Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020, 

dle důvodové zprávy,  

 

2 prohlašuje že statutární město Přerov je vlastníkem objektu č.p. 243 (Kino Hvězda), 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.  

 

497/13/8/2020 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; 

Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech 

spádových základních škol na území města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro 

plnění povinné školní docházky mezi statutárním městem Přerovem a obcí Bochoř, IČ: 

00301051, se sídlem Náves 202/41, PSČ 75108 Bochoř, k 01. 08. 2020. Předmětem této 

dohody je, že žáci s trvalým pobytem v obci Bochoř patří do školského obvodu Základní školy 

Přerov, Za mlýnem 1 (příloha č. 1).  

 

2. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. …/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 

statutárního města Přerova č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na 

území statutárního města Přerova, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, Obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2015 a Obecně závazné vyhlášky č. 6/2018.  

Znění Obecně závazné vyhlášky č. …/2020 je přílohou č. 2 důvodové zprávy.  
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2020 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního úkonu dle 

bodu 1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu.  

 

498/13/8/2020 Pilotní projekt „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol 

ve vztahu k médiím“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje realizaci pilotního projektu Televize Přerov 

s.r.o., IČ: 28624882, se sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov - „Zdrojuj kriticky – 

Emancipace žáků základních škol ve vztahu k médiím“ ve spolupráci se Základní školou Přerov, 

Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem Přerov, Přerov I–Město, Trávník 27.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2021 

 

499/13/9/2020 Poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál 

dle § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 

předpisů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  

 
1.  uzavření Smlouvy o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál dle § 163 odst. 

1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů 

  

2.  následující úpravu rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  240 284,7 * - 845,0 239 439,7 
3412 011 Sportovní zařízení ve vlastnictví 

obce  
0,0 + 845,0 845,0 

 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

500/13/9/2020 Poskytnutí peněžního daru Gymnáziu Jakuba Škody, Přerov, 

Komenského 29 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 100 000 Kč Gymnáziu Jakuba Škody, Přerov, 

Komenského 29, IČ: 00842966, se sídlem Komenského 800/29, Přerov 750 02, a uzavření 

smlouvy o poskytnutí tohoto peněžního daru;  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 240 884,7 - 100,0 240 784,7 
3319 830 Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 100,0 100,0 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě 

 Dotační programy, 

ostatní dotace a dary 
40 519,6 + 100,0 40 619,6 

 

 

501/13/9/2020 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2020 (Program) 

poskytnutí dotace *** na obnovu komínových těles na domě č.p. 3, Horní náměstí, Přerov, 

pozemek p.č. 258, k.ú. Přerov, ve výši 61 906,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí uvedené dotace dle vzoru, který je přílohou Programu;  

 

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

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2020 (Program) 

poskytnutí dotace *** na výměnu vstupních vrat domu č.p. 4, Horní náměstí, Přerov, pozemek 

p.č. 259, k.ú. Přerov.  

 

502/13/9/2020 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem 

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

mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

503/13/9/2020 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

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

odvolat z Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost pana Marka Dostála.  

 

504/13/9/2020 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení vyjádřit svůj negativní postoj k záměru "Novostavba obchodního 

centra Přerov, ulice Lipnická",  

 

2. nepřijalo návrh usnesení konstatovat, že požaduje záměr posoudit z hlediska zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů,  

 

3. nepřijalo návrh usnesení požadovat zaměření se na vliv záměru na ochranu povrchových a 

podzemních vod, vliv světelného záření na blízkou Národní přírodní rezervaci Žebračka a na 

indukovanou dopravní zátěž na komunikace ve městě.  
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505/13/9/2020 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 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 8. 6. 2020 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Jaroslav Hýzl 

člen Rady města Přerova 

 


