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 USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 24. srpna 2020 

 

506/14/1/2020 Zahájení, schválení programu 14. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 24. srpna 2020,  

 

2. schvaluje uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila a Radka Pospíšilíka za ověřovatele 

zápisu 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

507/14/2/2020 Odvolání primátora města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení schválit odvolání Ing. Petra 

Měřínského z funkce primátora města Přerova.  

 

508/14/2/2020 Informace o kontrolách provedených Kontrolním výborem týkající se 

veřejných zakázek za období květen - červen 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace Kontrolního výboru o 

provedených kontrolách týkajících se veřejných zakázek za období květen - červen 2020  

 

509/14/2/2020 Návrh na změnu počtu členů Výboru pro místní části 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává s účinností k 31. 8. 2020 z funkce člena Výboru pro místní části Bc. Petru Trlidovou 

a Ing. Danielu Novotnou,  

 

2. mění s účinností od 1. 9. 2020 v bodě 1 své usnesení 31/2/7/2018 ze dne 19.11.2018, kterým 

zřídilo třináctičlenný Výbor pro místní části a schvaluje snížení počtu členů tohoto výboru na 

11.  

 

510/14/2/2020 Informace o činnosti Rady města Přerova od  13. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(39. schůze Rady města Přerova konané dne 11.6.2020, 40. schůze Rady města Přerova konané dne 

25.6.2020, 41. schůze Rady města Přerova konané dne 9.7.2020, 42. schůze Rady města Přerova 

konané dne 6.8.2020 a 43. schůze Rady města Přerova konané dne 13.8.2020).  

 

511/14/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 

součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 

Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

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

převod pozemku p.č. 3991 zast. pl. a nádvoří o výměře 211 m2, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 
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2076, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) z vlastnictví statutárního 

města Přerov.  

 

512/14/3/2020 Záměr úplatného převodu pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova v ul. 

Na Zábraní 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění své usnesení č. 468/13/3/2020 ze dne 8.6.2020 

tak, že nově zní: 

Zastupitelstvo města Přerova ukládá Radě města Přerova stanovit podmínky výběrového řízení 

na prodej pozemků p.č. 166 a p.č. 171/1 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, p.č. 170/3 

a p.č. 157/4 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova a vyhlásit výběrové řízení na prodej těchto pozemků 

při zohlednění územní studie veřejných prostranství místní části Kozlovice.  

 

513/14/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

- pozemku p.č. 4394/132 a pozemku p.č. 4394/133 oba v k.ú. Přerov . 

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

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4394/132 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m2 , pozemku 

p.č. 4394/133 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 oba v k.ú. Přerov do majetku vlastníků 

bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 493 

(Seifertova 6) příslušného k části obce Přerov I - Město a pozemku p.č. 4394/28 v k.ú. Přerov, který k 

jednotlivým bytovým jednotkám náleží a to následovně: 

  

  

jednotka vlastníci velikost podílu  
493/1 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/2 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/3 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/4 Stavební bytové družstvo Přerov 541/22705  

493/5 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/6 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/7 *** 714/22705  

493/8 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/9 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/10 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/11 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/12 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/13 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/14 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/15 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/16 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/17 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/18 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/19 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/20 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/21 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/22 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/23 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/24 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/25 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/26 *** 714/22705 SJM 
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493/27 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/28 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

465/29 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/30 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/31 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/32 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705   

 

514/14/3/2020 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerov - pozemků p.č. 1483, p.č. 1484, p.č. 1485, p.č. 1486, p.č. 1487 vše 

v k.ú. Dluhonice . Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, jehož součástí 

je stavba bez č.p./č.e., p.č. 15/4, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.p.č. 

15/6, p.č. 15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13, p.č. 1145/14 vše v k.ú. 

Dluhonice.                                                                                                                                                            

Smlouva o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek                                                                                                                        

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek 

mezi Statutárním městem Přerov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby 

„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice– Přerov“ a o vypořádání některých práv a povinností 

souvisejících s realizací této stavby. 

Součástí této smlouvy je závazek statutárního města Přerov uzavřít do 60 dnů ode dne 

účinnosti této smlouvy: 

 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/3, p.č. 1145/12, p.č. 1445/13 a p.č. 

1445/14 vše k.ú. Dluhonice ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 spočívající v umístění SO 209 – Estakáda v km 82,973 

přes Bečvu a žel. trať Olomouc – Přerov, na dobu neurčitou a bezúplatně 

 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/1 p.č. 15/2 oba k.ú. Dluhonice ve 

prospěch Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ: 47674521 spočívající v umístění SO 357 - Přeložka vodovodu PVC 110 v km 

83,59, na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 121,- Kč včetně DPH, kdy 

investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 

65993390 

 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/1 v k.ú. Dluhonice ve prospěch 

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

PSČ 405 02 spočívající v umístění SO 432 – přeložka kabelů NN v km 83,500 , na dobu 

neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 12,- Kč včetně DPH, kdy investorem je Ředitelství 

silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 

 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/1, p.č. 15/2 a p.č. 1145/14 vše v k.ú. 

Dluhonice ve prospěch CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 

9, IČ: 04084063, spočívající v umístění SO 464 - MK Dluhonice, km 83,50 - 83,62 - přeložka, 

na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 12,- Kč včetně DPH, kdy investorem je 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 

 

 

2.  schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 15/1 ostatní plocha o výměře 5532 m2, p.č. 15/2 zahrada o výměře 1135 m2, p.č. 

15/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. 

občanská vybavenost, p.č. 15/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m2, jehož součástí je 

stavba bez č.p. /č.e. občanská vybavenost, p.č. 15/6 zahrada o výměře 306 m2, p.č. 15/7 ostatní 

plocha o výměře 10 m2, p.č. 1145/12 ostatní plocha o výměře 912 m2, p.č. 1145/13 zahrada o 
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výměře 1349 m2, p.č. 1145/14 zahrada o výměře 7 m2 vše v k.ú. Dluhonice z majetku TJ 

Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov V – Dluhonice a výpůjčku výše citovaných 

pozemků TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov V – Dluhonice na dobu 29 dnů 

počínaje dnem provedení vkladu vlastnického práva pro obdarovaného do katastru 

nemovitostí dle darovací smlouvy za účelem výkonu činnosti TJ Sokol Dluhonice, z.s. a 

uzavření darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov jako 

obdarovaným a TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov V – Dluhonice jako 

dárcem. Součástí této smlouvy je ujednání o zákazu zcízení zřízeného k tíži obdarovaného na 

dobu určitou do 31.12.2022.  

 

3. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 1483 orná půda o výměře 1006 m2, p.č. 1485 orná půda o výměře 7517 m2, p.č. 

1486 orná půda o výměře 1349 m2 a p.č. 1487 orná půda o výměře 930 m2 a části pozemku 

p.č. 1484 zahrada o výměře cca 300 m2 vše včetně všech součástí a příslušenství vše v k.ú. 

Dluhonice do majetku TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov V – Dluhonice, IČ 

61985252. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním 

městem Přerov jako budoucím dárcem a TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov V 

– Dluhonice, IČ 61985252 jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena do 

30 dnů ode dne doručení výzvy druhé strany, nejpozději však do 76 měsíců ode dne uzavření 

smlouvy o budoucí darovací smlouvě a nejdříve po uplynutí 5 let ode dne převzetí areálu 

Nového sportoviště do užívání budoucím dárcem.  

 

515/14/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 

-  části pozemků  p.č. 6585/1, p.č. 5088/2 a pozemků p.č. 6585/4, p.č. 

6577/199 vše  v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6585/1 ostatní plocha o výměře cca 1.150 m2, části 

pozemku p.č. 5088/2 ostatní plocha o výměře cca 80 m2, pozemku p.č. 6585/4 ostatní plocha o výměře 

111 m2 a pozemku p.č. 6577/199 ostatní plocha o výměře 210 m2 vše v k.ú. Přerov do společného 

jmění manželů *** za kupní cenu ve výši 460 Kč/m2. V případě, že bude převod pozemků předmětem 

daně z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude na převod pozemků uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva bude 

uzavřena do 30 dnů od dodání geometrického plánu na oddělení převáděné části dotčeného pozemku 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem budoucímu prodávajícímu a doručení rozhodnutí o 

dělení a scelování pozemků nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. Součástí 

kupní smlouvy bude i úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 5088/2 v k.ú. Přerov 3 roky 

zpětně od právních účinků provedení vkladu vlastnického práva, která bude stanovena na základě 

vnitřního předpisu 12/2017 vydaného Radou města Přerova.  

 

516/14/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov, jehož součástí je objekt k 

bydlení č.p. 1721 (Boženy Němcové 10), příslušný k části obce Přerov 

I-Město  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 445/1 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 355 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 

1721 (Boženy Němcové 10), příslušný k části obce Přerov I - Město, a to včetně příslušenství - 

přípojky vody, přípojky kanalizace a plynové přípojky na pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov, z 

vlastnictví statutárního města Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti Akademie 

krizového řízení a managementu, s.r.o., IČ 05024471, se sídlem Studentské náměstí 1531, Mařatice, 

686 01 Uherské Hradiště, jako kupujícího za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 3.841.650,-

Kč. V případě, že bude převod podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, bude 
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kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

  

Na převod bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Přerov 

jako budoucím prodávajícím a společností Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o. jako 

budoucím kupujícím, ve znění dle přílohy.  

  

Kupní smlouva bude uzavřena ve znění dle přílohy nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu prodávajícímu, kterou bude budoucí 

kupující oprávněn doručit budoucímu prodávajícímu do 30 dnů poté, co Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR vydá v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 

– 2020 na základě výzvy II. programu podpory Služby infrastruktury (ITI Olomouc) rozhodnutí o 

poskytnutí dotace budoucímu kupujícímu k realizaci projektu "Podnikatelské inovační centrum pro 

neuromarketing v městě Přerově", který bude spočívat v provedení rekonstrukce budovy za účelem 

jejího využití k provozování vědecko-výzkumné činnosti v oblasti neurověd se specializací na 

neuromarketing, nejpozději však do 31.12.2021.  

 

517/14/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov. 

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

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1, ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. 

Přerov do majetku vlastníků jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 523 příslušného k části obce Přerov I-Město, stojícího na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, a to 

následovně: 

vlastník bytové jednotky č. 523/1, podíl na společných částech domu id 5084/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/2, podíl na společných částech domu id 5088/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/3, podíl na společných částech domu id 3518/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/4, podíl na společných částech domu id 5040/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/5, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/6, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/7, podíl na společných částech domu id 5974/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/8, podíl na společných částech domu id 3471/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/9, podíl na společných částech domu id 5079/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/10, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/11, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/12, podíl na společných částech domu id 5880/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/13, podíl na společných částech domu id 3491/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/14, podíl na společných částech domu id 5116/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/15, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/16, podíl na společných částech domu id 6796/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/17, podíl na společných částech domu id 5974/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/18, podíl na společných částech domu id 3518/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/19, podíl na společných částech domu id 5116/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/20, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/21, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/22, podíl na společných částech domu id 5974/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/23, podíl na společných částech domu id 3518/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/24, podíl na společných částech domu id 5116/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/25, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/26, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/27, podíl na společných částech domu id 5974/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/28, podíl na společných částech domu id 3502/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/29, podíl na společných částech domu id 5116/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/30, podíl na společných částech domu id 6863/224235 
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vlastník bytové jednotky č. 523/31, podíl na společných částech domu id 6790/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/32, podíl na společných částech domu id 5974/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/33, podíl na společných částech domu id 3518/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/34, podíl na společných částech domu id 5081/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/35, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/36, podíl na společných částech domu id 6808/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/37, podíl na společných částech domu id 5974/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/38, podíl na společných částech domu id 3518/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/39, podíl na společných částech domu id 5116/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/40, podíl na společných částech domu id 6818/224235 

  

za kupní cenu ve výši 1700,- Kč/m2 bez DPH - cena v místě a čase obvyklá a uzavření smlouvy o 

právu provést stavbu a o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím 

prodávajícím), Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 523, U Výstaviště 1 v Přerově, se sídlem U 

Výstaviště 523/1, Přerov IČ: 29447909 (jako stavebníkem) a vlastníky bytových jednotek č. 523/1, č. 

523/2, č. 523/3, p.č. 523/4, č. 523/5, č. 523/6, č. 523/7, č. 523/8, č. 523/9, č. 523/10, č. 523/11, č. 

523/12, č. 523/13, p.č. 523/14, č. 523/15, č. 523/16, č. 523/17, č. 523/18, č. 523/19, č. 523/20, 523/21, 

č. 523/22, č. 523/23, p.č. 523/24, č. 523/25, č. 523/26, č. 523/27, č. 523/28, č. 523/29, č. 523/30, 

523/31, č. 523/32, č. 523/33, p.č. 523/34, č. 523/35, č. 523/36, č. 523/37, č. 523/38, č. 523/39, č. 

523/40 v budově č.p. 523 bytový dům příslušný k části obce Přerov I - Město (jako budoucím 

kupujícím).  

Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby, kdy nejpozději do 12 měsíců od dokončení doručí 

budoucí kupující geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov a 

vyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva pak bude uzavřena 

nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy tak budoucí kupující učiní.  

 

518/14/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 1209 v k.ú. Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy a dohody o postoupení 

práv a povinností ze smlouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti mezi statutární městem Přerov (jako prodávajícím a postupitelem), manželi J*** 

a G*** H***, bytem *** (jako kupujícími a postupníky) a obcí Lhotka, se sídlem Lhotka 6, 75124 

Lhotka (jako postoupenou stranou), jejímž předmětem je úplatný převod pozemku p.č. 1209 orná půda 

o výměře 1635 m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů 

J*** a G***H***, bytem ***za kupní cenu 280.000,- Kč, cena v místě a čase obvyklá a postoupení 

práv a povinností týkajících se vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemku p.č. 1209 v k.ú. 

Čekyně v souvislosti s realizací stavby "Vodovod Lhotka" vyplývajících ze smlouvy o právu provést 

stavbu, nájemní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. MMPr-SML/1686/2018 

uzavřené dne 19.12.2018 mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem 

a budoucím povinným ze služebnosti) a obcí Lhotka (jako stavebníkem, nájemcem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti).  

 

519/14/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 14 v k.ú. Čekyně 

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 14 ostatní plocha o výměře 49 m2 v k.ú. Čekyně z majetku 

statutárního města Přerova do výlučného vlastnictví pana P*** B***, bytem *** za kupní cenu ve 

výši 18.000,- Kč včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

 

520/14/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 30/53 v k.ú. 

Předmostí, dle geometrického plánu č. 1265-46/2019 označené jako pozemek p.č. st. 996 zastavěná 

plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Předmostí, z majetku statutárního města Přerova do majetku pana M*** 

P***, bytem *** za kupní cenu 10000,- Kč včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. Nejprve bude 

uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouva bude uzavřena na základě výzvy 

kupujícího, do 60 dnů od doručení kolaudačního rozhodnutí opatřeným doložkou o nabytí právní 

moci, nejpozději však do 5 let od účinností budoucí kupní smlouvy.  

 

521/14/3/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 77/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2169 m2 v k.ú. Předmostí z 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. 77/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2169 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví 

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

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

 

522/14/3/2020 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 5081/1 a 5081/4 oba v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemku p. č. 5081/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku p.č. 5081/4 ostatní 

plocha, zeleň oba v k.ú. Přerov z 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 nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p. č. 5081/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku p.č. 5081/4 ostatní 

plocha, zeleň oba v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro 

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

Město.  

 

523/14/3/2020 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 4394/115 v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4394/115 

ostatní plocha o výměře 194 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro 

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

vlastnictví statutárního města Přerova za následujících podmínek: 

  

1. Nabyvatel se zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze ve veřejném zájmu k 

účelům vyplývajícím z ustanovení Čl. II. odst. 2 smlouvy. Převáděný majetek nelze využívat ke 

komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu, ani takové 

nakládání strpět. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického 

práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle smlouvy do katastru nemovitostí. 
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2. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. 

II. odst. 2 smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek využíván ke komerčním či jiným výdělečným 

účelům anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude takové 

nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou převáděný 

majetek měl ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy 

platného a účinného cenového předpisu. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném 

zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 této smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek 

využíván ke komerčním či jiným výdělečným účelům anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či 

přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, převodce je oprávněn od smlouvy odstoupit 

ve smyslu § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

  

3. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti uvedené v odst. 1 

tohoto článku. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně 

oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní 

povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti 

nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

  

4. Nabyvatel je však oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným 

břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, 

popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

  

5. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních dnů 

ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

  

6. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování 

znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i 

tyto náklady, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva k 

zaplacení smluvní pokuty. 

  

7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku kontrolovat, zda jsou 

všechny smluvní povinnosti dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout 

odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto závazku nabyvatele se sjednává závazek 

nabyvatele uhradit převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode 

dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

  

8. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci pravdivou a úplnou 

písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II., 

odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k 

jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel 

převodci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude 

doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

  

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně smlouvou zřizuje v 

souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu vymezeného v Čl. II. odst. 2 této 

smlouvy, ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, spočívající v 

závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, a to 

po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele do katastru nemovitostí. 

Tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné právo.  

 

524/14/3/2020 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část pozemku 

p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu pozemku p.č. 6696 ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 583 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku 

p.č. 6693 ost. plocha, jiná plocha o výměře 135 m2 ve vlastnictví společnosti Stavební bytové družstvo 

Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 128/41, IČ 00053236. 

Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve prospěch statutárního 

města Přerova. 

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

budoucím prvním směňujícím a společností Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov I-

Město, Kratochvílova 128/41, IČ 00053236 jako budoucím druhým směňujícím.  

Směnná smlouva bude uzavřena do 60 ti dnů od předložení výzvy statutárního města Přerov 

společnosti Stavební bytové družstvo Přerov učiněné do 6 měsíců poté, co bude povolen vklad 

pozemku p.č. 6691/6 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 428 m2 v k.ú. Přerov, kterým bude zajištěn 

přístup k pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov, z výlučného vlastnictví České republiky – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

525/14/3/2020 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. st. 803/7 a p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí  a 

bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. st. 803/7 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2 a p.č. 222/26 ostatní plocha o výměře 416 m2 oba v k.ú. 

Předmostí z majetku statutárního města Přerova do majetku Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, 

Jeremenkova 40a a schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 4951/1 ostatní plocha o výměře 6780 m2 

v k.ú. Přerov z majetku Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a do majetku 

statutárního města Přerova. Náklady spojené s převody vlastnických práv budou hrazeny rovným 

dílem.  

 

526/14/3/2020 Směna nemovitých věcí  – pozemku p.č. 200/6 v k.ú. Vinary u Přerova 

a části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně za pozemky p.č. 1014 a p.č. 

249/2 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu pozemku p.č. 200/6 orná půda o výměře 

556 m2 v k.ú. Vinary u Přerova a části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně, dle geometrického plánu č. 

485-196/2019 označené jako pozemek p.č. 760/8 ovocný sad o výměře 790 m2 v k.ú. Čekyně, ve 

vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 249/2 zahrada o výměře 135 m2 a p.č. 1014 

orná půda o výměře 1207 m2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví *** L*** Ch***, bytem *** 

s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem ve výši 54.400,- 

Kč včetně DPH ve prospěch statutárního města Přerova.  

 

527/14/3/2020 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4925 v k.ú. Přerov v 

majetku statutárního města Přerova za části pozemků p.č. 165 a p.č. 

166 oba v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 4925 ostatní plocha v 

k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 7139-68/2020 označené jako p.č. 4925/4 ostatní plocha o 

výměře 12 m2 v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 165 zastavěná 

plocha a nádvoří, zbořeniště a část pozemku p.č. 166 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště oba v k.ú. 

Přerov, dle geometrického plánu č. 7139-68/2020 označené jako p.č. 165/6 o výměře 32 m2 v k.ú. 

Přerov, v podílovém spoluvlastnictví *** R*** K***, bytem *** k id ½ a L*** M***, bytem *** k id 

½ s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí stanovených dle znaleckého posudku ve výši 

10.000,- Kč, včetně DPH.  
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528/14/3/2020 Bezúplatný převod movitých věcí - vybavení prostor sloužících k 

podnikání v budově č.p. 3217, příslušné k části obce Přerov I-Město 

(Domov pro seniory) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod movitých věcí jejichž soupis 

je uveden v příloze č. 1 tvořících vybavení prostor sloužících k podnikání - kuchyňský blok - pavilon 

A a bufet - pavilon C - 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 z majetku statutárního 

města Přerova do majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o., se sídlem 

Přerov, Kabelíkova 14a, IČ: 49558854.  

 

529/14/3/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 1321 v k.ú. 

Dluhonice prominutím povinností (dluhu) osobě povinné  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. 1321 orná půda o výměře 1.520 m2 v k.ú. Dluhonice, E*** Š***, jako osobě povinné z 

předkupního práva.  

 

530/14/3/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4740, p.č. 4744, 

p.č. 4741/4, p.č. 5012/4 vše v k.ú. Přerov prominutím povinností 

(dluhu) osobám povinným z předkupního práva 

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

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

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

pozemkům p.č. 4740 ostatní plocha o výměře 69 m2, p.č. 4744 ostatní plocha o výměře 739 m2, p.č. 

4741/4 ostatní plocha o výměře 316 m2, p.č. 5012/4 ostatní plocha o výměře 273 m2 vše v k.ú. Přerov, 

***(SJM), jako osobám povinným z předkupního práva.  

 

531/14/3/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5466/75 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné  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. 5466/75 orná půda o výměře 8.686 m2 v k.ú. Přerov, společnosti SENSUS s.r.o., se 

sídlem Kojetínská 17, 75002 Přerov, IČ 47669535, jako osobě povinné z předkupního práva.  

 

532/14/4/2020 Rozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 15 

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

důvodové zprávy.  
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533/14/4/2020 Rozpočtové opatření č. 13 - úspory 

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

důvodové zprávy.  

 

534/14/4/2020 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 Jižní čtvrť III/1 - 3", 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. 2515, 2516, 2517, příslušné k části obce Přerov I-Město, která 

stojí na pozemku parc. č. 5745/24 v k. ú. Přerov.  

 

535/14/4/2020 Poskytnutí příspěvku na veřejnou sbírku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč na veřejnou sbírku konanou Olomouckým 

krajem, IČO 60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc za účelem „Zmírnění 

následků živelních pohrom na území Olomouckého kraje v roce 2020" osvědčenou 

Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV-92958-2/VS-2020 na č.ú. 123-0754200287/0100, 

vedeným u Komerční banky, a.s., ul. Okružní 1300/19, 779 00 Olomouc.  

 

2. schvaluje úpravu rozpočtu a závazného ukazatele v následující podobě: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 
rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. 

n. (rezerva) 
252 903,7 * - 50,0 252 853,7 

5269 130 Ostatní správa v 

oblasti 

hospodářských 

opatření pro 

krizové stavy 

0,0 + 50,0 50,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě 
  Dotační programy, 

ostatní dotace a dary 
40 327,2 * + 50,0 40 377,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

536/14/5/2020 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci 

„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – projednání 

zadávacích podmínek 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zadávací podmínky nadlimitní veřejné 

zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“, v obsahu dle 

příloh č.1 – 3 a dle důvodové zprávy  

 

537/14/5/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Revitalizace vodního 

ekosystému Předmostí“ 

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

s názvem „Revitalizace vodního ekosystému Předmostí“ dle důvodové zprávy.  

 

538/14/6/2020 Vyhlášení dotačních programů A. a B. pro rok 2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle přílohy 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2021 takto: 

  

 Dotační program A. na podporu oblasti kultury pro rok 2021 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2021 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 1 798 000 Kč, 

  

 Dotační program A. na podporu oblasti sportu pro rok 2021 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2021 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 12 538 500 Kč,  

  

 Dotační program A. na podporu oblasti volného času pro rok 2021 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2021 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 346 100 Kč,  

  

 Dotační program A. na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2021 s tím, 

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2021 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 4 091 600 Kč, 

 Dotační program B. na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální a 

zdravotní pro rok 2021 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v 

rozpočtu roku 2021 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 416 800 

Kč. 
 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2020 

 

2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy statutárního města 

Přerova pro rok 2021 za těchto podmínek: 

  

Dotační program A. 

 žádosti budou podávány v termínu od 30. 9. 2020 do 14. 10. 2020, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 27. 8. 2020 v Městském informačním 

centru na nám. TGM a na pracovištích: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 
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 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v 

oblasti sociální a zdravotní. 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města 

www.prerov.eu.   

Dotační program B. 

 žádosti budou podávány v termínu od 1. 1. 2021 do 15. 9. 2021, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  

 tiskopisy bude možné vyzvednout od 1. 1. 2021 na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v 

oblasti sociální a zdravotní. 

Tiskopisy budou rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu.   

 

539/14/7/2020 Charita Přerov – Noční sedárna 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatele dotace, a 

subjektem Charita Přerov, IČ: 45180270 s 

e sídlem Šířava 1295/27, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na realizaci projektu „Noční 

sedárna". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020, s výjimkou ustanovení článku 

III bodu 2 smlouvy, které bude vypuštěno.  

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 
rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
    Dotační program 

B 
589,8 - 60,0 529,8 

4349 620 Ostatní sociální 

péče a pomoc 

ostatním skupinám 

obyvatelstva 

3,0* + 60,0 63,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

540/14/7/2020 Seniorské cestování 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a 

subjektem Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov, IČ 

47184418, se sídlem Kratochvílova 2894/35, Přerov I-Město,  

750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na realizaci akce „Seniorské cestování". Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2020.  
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2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 
rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
    Dotační program 

B 
529,8* - 10,0 519,8 

  
4349 620 Ostatní sociální 

péče a pomoc 

ostatním skupinám 

obyvatelstva 

63,0* + 10,0 73,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh  

 

541/14/7/2020 Seniorské cestování se svými vnuky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov,  

jako poskytovatelem dotace, a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 

místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Kratochvílova 2894/35, Přerov I-Město,  

750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na realizaci akce „Seniorské cestování se svými 

vnuky". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020, s výjimkou rozšíření účelu 

smlouvy, které 

se rozšíří o položku viz. důvodová zpráva.  

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 
rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
    Dotační program 

B 
519,8* - 50,0 469,8 

  
4349 620 Ostatní sociální 

péče a pomoc 

ostatním skupinám 

obyvatelstva 

73,0* +50,0 123,0 

* počáteční stav navazují na jiný návrh  

 

542/14/8/2020 Aktuální vývoj v oblasti výstavby dálnice D1 úseku 0136 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova a primátorovi požádat příslušné soudy o 

udělení statutu vedlejšího účastníka soudního sporu ve věci aktualizace UR  

 

2. nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova a primátorovi zajistit nezpochybnitelný 

posudek dopadu dopravy zejména tranzitní na zdraví obyvatel dle indikativní nabídky Státního 

zdravotnického ústavu Ostrava, jako podklad pro soudní jednání.  
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543/14/8/2020 Škoda vzniklá při výkonu přenesené působnosti silničního správního 

orgánu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů v řízení o odstranění pevné překážky z veřejně 

přístupné účelové komunikace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje neuplatňovat náhradu škody a odepsat 

pohledávku ve výši 40 584,49 Kč, neboť nebyla shledána individuální odpovědnost konkrétního 

zaměstnance  

 

544/14/8/2020 Škoda vzniklá v rámci projektu 09 IOP 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje neuplatňovat náhradu škody a odepsat 

pohledávku ve výši 49 293,20 Kč, neboť nebyla shledána individuální odpovědnost konkrétního 

zaměstnance  

 

545/14/8/2020 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město 

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

Město názvem nábř. Františka Venclovského  

 

546/14/8/2020 Nominace do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého 

kraje a.s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje nominace do orgánů společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje 

a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501: do 

představenstva společnosti Ing. Bohumíra Střelce, do dozorčí rady Ing. Tomáše Dostala,  

 

2. deleguje Ing. Bohumíra Střelce a v době jeho nepřítomnosti Ing. Tomáše Dostala jako 

zástupce statutárního města Přerova na zasedáních valné hromady společnosti Servisní 

společnost odpady Olomouckého kraje a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 

00 Olomouc, IČO: 07686501.  

 

547/14/8/2020 Obecně závazná vyhláška č. ..../2020, kterou se mění Obecně závazná 

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

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů 

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 Obecně závazné vyhlášky č. 5/2020, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

548/14/8/2020 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. 

pololetí 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 

rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. 

pololetí 2020  
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549/14/8/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  

do majetku statutárního města Přerova, bytových  a nebytových 

jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého ul.), 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. 

Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, 

pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu 

bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), bytových a nebytových 

jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. 

Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení schválit záměr statutárního 

města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova, bytových 

jednotek č. 1945/1, č. 1945/2, č. 1945/3, č. 1945/4, č. 1945/5, č. 1945/104 a nebytových jednotek č. 

1945/101, č. 1945/102, č. 1945/103, č. 1945/105, č. 1945/106, v objektu bytový dům č.p. 1945, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého ul.), včetně s 

nimi souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 

v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 505 m2 v k.ú. Přerov jehož součástí je stavba - objekt bydlení 

č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov ( Kratochvílova 

ul.), bytových jednotek č. 120/2, č. 120/4, č. 120/5 a nebytových jednotek č. 120/101, č. 120/102, 

č.120/103, č. 120/104, v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), včetně s nimi souvisejícího spoluvlastnického 

podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

32 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov.  

 

550/14/8/2020 Informace o archeologickém průzkumu na Horním náměstí. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o archeologickém průzkumu na 

Horním náměstí v Přerově (studna).  

 

551/14/8/2020 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení podpořit vyhlášení budovy č.p. 

3129, na pozemku p.č. 3430/47, k.ú. Přerov, tzv. Výtopna Přerov (stará elektrárna) za nemovitou 

kulturní památku.  

 

552/14/8/2020 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" a konstatovat, že požaduje záměr posoudit z hlediska zákona č. 

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

zákonů.  
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2. nepřijalo návrh usnesení požadovat zejména zaměřit se na vliv záměru na ochranu 

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

Žebračka, posouzení možnosti realizace vegetačních střech a zhodnocení indukované dopravní 

zátěže na komunikace ve městě, obzvláště ve vlastnictví města.  

 

553/14/8/2020 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 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 24. srpna 2020 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Navrátil 

uvolněný člen Rady města Přerova 

 


