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USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. října 2020 

 

554/15/1/2020 Zahájení, schválení programu 15. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne          

19. října 2020,  

 

2. schvaluje uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila a Vladimíra Pospíšila za ověřovatele 

zápisu 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

555/15/2/2020 Informace z výboru pro místní části - doprava  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  nepřijalo návrh usnesení vzít na vědomí informaci z 9. schůze výboru pro místní části, 

týkající se dopravní situace na území místních částí Přerova,  

 

2.  nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova zabývat se doporučením výboru - 

neodkladně řešit kritickou dopravní situaci v místních částech, zejména zajistit koordinaci 

jednotlivých staveb probíhajících na území města Přerova s negativním dopadem na dopravu 

ve městě a jeho místních částech.  

 

556/15/2/2020 Informace o kontrolách provedených Kontrolním výborem na Odboru 

SVŠ (poskytnuté dotace) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o kontrolách provedených 

Kontrolním výborem na Odboru SVŠ (poskytnuté dotace).  

 

557/15/2/2020 Informace o činnosti Rady města Přerova od  14. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(44. schůze Rady města Přerova konané dne 27.8.2020, 45. schůze Rady města Přerova konané dne 

10.9.2020, 46. schůze Rady města Přerova konané dne 29.9.2020 a 47. schůze Rady města Přerova 

konané dne 1.10.2020).  

 

558/15/3/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerov –  pozemku  p.č. 1187 v k.ú.  

Újezdec  u Přerova   

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

převod pozemku p.č. 1187 orná půda o celkové výměře 1.215 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z 

vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

559/15/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 

6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a 
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kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu Přerovských 

strojíren z vlastnictví statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení schválit záměr statutárního 

města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

31.245 m2 v k.ú. Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím, venkovního osvětlení včetně rozvodů, 

kanalizačních vpustí a kanalizačních přípojek nacházejících se v areálu bývalých Přerovských strojíren 

z majetku statutárního města Přerova.  

 

560/15/3/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 49/1 v k.ú. 

Vinary u Přerova 

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

převod části pozemku p.č. 49/1 ovocný sad o výměře cca 750 m2 v k.ú. Vinary u Přerova z majetku 

statutárního města Přerova.  

 

561/15/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

–  pozemků  p.č.  5852/1, p.č. 5853/1 a p.č. 5853/2 vše v k.ú. Přerov a 

pozemků p.č. 450/1  a p.č. st. 304 jehož součástí je stavba č.e. 14 vše v 

k.ú. Lověšice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 5852/1 zahrada o 

výměře 1805 m2, p.č. 5853/1 ovocný sad o výměře 3351 m2 a p.č. 5853/2 ost. plocha o výměře 16 m2 

vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 450/1 zahrada o výměře 1426 m2, p.č. st. 304 zast. plocha a nádvoří o 

výměře 19 m2, jehož součástí je stavba rod. rekr. č.e. 14 příslušná k části obce Přerov III – Lověšice 

vše v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví D*** K***, 

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

1 944 040,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 

56 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

562/15/3/2020 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 mění své usnesení č. 51314/3/2020 ze 14. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova konaného dne 24.8.2020 tak, že nově zní: 

  

Zastupitelstvo města Přerova 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 poznámka 

  

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  
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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 

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  

  

Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem v celkové výši 17.600,- Kč (tj. 1600,- Kč/m2). 

Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty, neboť bytový dům č.p. 493 

splnil časový test ve smyslu § 56 odst.3 zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Kupující uhradí prodávajícímu náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku v celkové 

výši 4.791,60 Kč včetně DPH.  

 

563/15/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

-  pozemků p.č. 676, p.č. 678, p.č. 679 a p.č. 680 vše v k.ú. Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 678 zahrada o výměře cca 170 m2 a části 

pozemku p.č. 679 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 oba v k.ú. Čekyně z vlastnictví 

statutárního města Přerova do společného jmění manželů P*** a O*** K***, bytem *** za 

kupní cenu ve výši 80,- Kč/m2 , vč. DPH - cena v místě a čase obvyklá.  

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení 

geometrického plánu na rozdělení pozemků p.č. 678 a p.č. 679 oba v k.ú. Čekyně, nejpozději 

však do 1 roku od účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

 

2. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 676 zahrada o výměře 735 m2 a p.č. 680 ovocný sad 

o výměře 2909 m2 a částí pozemku p.č. 678 zahrada o výměře 935 m2, p.č. 679 ostatní plocha 

o výměře 362 m2 vše v k.ú. Čekyně z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

pana *** J*** K***, bytem *** za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2, vč. DPH p.č. 680), 220,- 

Kč/m2 vč. DPH (p.č. 676) a 80,- Kč/m2 vč. DPH (části p.č. 678 a p.č. 679) - cena v místě a 

čase obvyklá.  
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Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení 

geometrického plánu na rozdělení pozemků p.č. 678 a p.č. 679 oba v k.ú. Čekyně, nejpozději 

však do 1 roku od účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

 

564/15/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí a p.č. 6698/3, p.č. 6704/11, p.č. 

6705/3 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 6698/3 

ostatní plocha o výměře 165 m2, p.č. 6704/11 ostatní plocha o výměře 1510 m2 a p.č. 6705/3 trvalý 

travní porost o výměře 571 m2 vše v k.ú. Přerov a části p.č. 30/54 ostatní plocha o výměře cca 620 m2 

v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti KOVET spol. s 

r.o., se sídlem Přerov-Předmostí, Teličkova 35, IČ: 64085350 za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2, bez 

DPH (p.č. 30/54), 650,- Kč/m2, bez DPH (p.č. 6698/3, p.č. 6704/11, p.č. 6705/3) - cena v místě a čase 

obvyklá. 

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

budoucím prodávajícím a společnosti KOVET spol. s r.o., se sídlem Přerov-Předmostí, Teličkova 35, 

IČ: 64085350 jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena na základě výzvy budoucího 

kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude geometrický plán na oddělení převáděné 

části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí potvrzený katastrálním úřadem a smlouva o budoucí 

smlouvě kupní na převod části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí, případně smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti cesty k tíži části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí (na které se 

nachází vjezd do stavby č.p. 448, garáž, příslušná k části obce Přerov II-Předmostí) uzavřené mezi 

budoucím kupujícím a vlastníkem/spoluvlastníky stavby č.p. 448, garáž, příslušná k části obce Přerov 

II-Předmostí, nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. V případě, že do 20 dnů 

od účinnosti budoucí kupní smlouvy nebudou ještě splněny podmínky uvedené v předchozí větě, bude 

na základě výzvy budoucího kupujícího uzavřena kupní smlouva na převod pozemků p.č. 6698/3, 

6704/11 a 6705/3 v k.ú. Přerov samostatně.  

 

565/15/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí - změna usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 520/14/3/2020 

přijatého na 14. zasedání dne 24.8.2020 tak, že nově zní takto: 

 

Zastupitelstvo města Přerova 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. 1006 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.  

 

566/15/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci - části 

pozemku p.č. 2/1 dle geometrického plánu č. 721-63/2020 označené novým p.č. 2/6 o výměře 3 m2 v 

k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do majetku paní R*** P***, bytem *** 

za kupní cenu 2200,- Kč – cena v místě a čase obvyklá. 
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Součástí kupní smlouvy bude ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku za období od 

13.5.2017 do data právních účinků vkladu vlastnického práva k pozemku p.č. 2/6 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova ve výši 120,- Kč/rok.  

 

567/15/3/2020 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1309/1 trvalý travní porost v k.ú. Žeravice, dle 

geometrického plánu č. 594-41/2020 označené jako p.č. 1309/1 díl "a" trvalý travní porost o 

výměře 120 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do majetku Mgr. Bc. 

J*** K***, bytem ***, Praha 5 - Stodůlky za kupní cenu v místě a čase obvyklou 36.000,- Kč 

(včetně DPH).  

 

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1309/1 trvalý travní porost v k.ú. Žeravice, dle 

geometrického plánu č. 594-41/2020 označené jako p.č. 1309/3 trvalý travní porost o výměře 

51 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do majetku pana A*** M***, 

bytem ***, 750 02 Přerov za kupní cenu v místě a čase obvyklou 15.300,- Kč (včetně DPH).  

 

568/15/3/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  části 

pozemku p.č. 4988/7  a části pozemku p.č. 4988/9 oba v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 4988/7 ostatní plocha, ostatní komunikace a části pozemku p.č. 4988/9 ostatní 

plocha, ostatní komunikace dle geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4988/7 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 654 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.  

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 4988/7 ostatní plocha, ostatní komunikace a části pozemku p.č. 4988/9 ostatní 

plocha, ostatní komunikace dle geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4988/7 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 654 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.  

 

569/15/3/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí - schválení omezujících podmínek, 

za kterých bude bezúplatný převod realizován 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 77/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 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 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 této 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 této 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 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, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 15 % 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 

a 2 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 smluvní pokuty dle odst. 2 a 3 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. 

  

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně touto 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 dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné právo.  

 

570/15/3/2020 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 593/2 v k.ú. Újezdec u Přerova, na základě využití 

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

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 593/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z podílového spoluvlastnictví 

pana J*** K***, bytem ***, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov k id. 1/3, pana J*** K***, bytem 

***, Přerov I-Město, 750 02 Přerov k id. 1/3 a paní Z*** P***, bytem ***, Přerov II-Předmostí, 751 

24 Přerov k id. 1/3 do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 14.500,- Kč.  

 

571/15/3/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 2883/75 zastavěná plocha a nádvoří 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 nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 2883/75 zastavěná plocha a nádvoří 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.  

 

572/15/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - objekt občanské vybavenosti č.p. 3250 (tenisová hala) na 

pozemku p.č. 2656/2, objekt občanské vybavenosti bez č.p./če. na 

pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov se všemi součástmi a 

příslušenstvím včetně movitých věcí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci, že valná hromada TJ Spartak 

Přerov, spolek, se sídlem Bezručova 4, 75002 Přerov neschválila nabídku na úplatný převod 

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - objekt občanské vybavenosti č.p. 3250 

(tenisová hala) na pozemku p.č. 2656/2, objekt občanské vybavenosti bez č.p./če. na pozemku p.č. 

2656/3, vše v k.ú. Přerov z majetku TJ Spartak Přerov, spolek se všemi součástmi a příslušenstvím 

včetně movitých věcí.  

 

573/15/3/2020 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8  oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova – uzavření dodatku č. 2 k budoucí darovací smlouvě 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí 

darovací smlouvě uzavřené dne 8.6.2017, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 21.9.2017 mezi R*** 

Š***, bytem ***, jako budoucím dárcem, a statutárním městem Přerov, jako budoucím obdarovaným. 

Dodatkem se mění a doplňuje Článek III. smlouvy - Prohlášení smluvních stran – a to tak, že budoucí 

dárce je oprávněn zřídit k tíži budoucího darovaného pozemku p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035 věcné 

břemeno spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, udržovat a strpět zařízení distribuční 

soustavy na služebném pozemku p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova, a provádět jeho obnovu, 

výměnu a modernizaci a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 709-528/2019.  

 

574/15/3/2020 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, 

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

pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – dohoda o skončení budoucí směnné 
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smlouvy a  úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 

a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov a společností ADVISER s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 

2834/33, IČ: 25819895 ze dne 5.1.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.8.2010, dodatku č. 2 

ze dne 21.12.2016 a dodatku č. 3 ze dne 14.6.2019.  

 

2. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 

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

plocha o výměře 219 m2 a p.č. 684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova z vlastnictví společnosti ADVISER s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 2834, IČ: 

25819895 do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 199.500,- Kč, včetně 

případné sazby DPH - cena v místě a čase obvyklá za předpokladu finančního krytí.  

 

575/15/3/2020 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  

Přerova do vlastnictví Hasičského záchranného sboru Olomouckého 

kraje 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věcí dle 

přílohy č. 1 v celkové účetní hodnotě 145.114,95 Kč mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a 

organizační složkou státu Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Povel, 

Schweitzerova 524/91, IČ 70885940 jako obdarovaným.  

 

576/15/3/2020 Částečné prominutí pohledávky za odtah a uskladnění odtaženého 

vozidla 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje částečné prominutí pohledávky za odtah a uskladnění odtaženého vozidla 

registrační značky 4Z9 3591 ve výši 77.873,44Kč s příslušenstvím za A*** G***, bytem ***, 

za podmínky úhrady 45.000,-Kč v termínu do 31.12.2020.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

2 pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb k dořešení vyplacení úhrady částky 

45.000,-Kč v termínu do 31.12.2020.  

 

577/15/3/2020 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č. 19 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 19 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. 

T.G.Masaryka 8, IČ 45180512 ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1 ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 

9.2.2010, č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 

7 ze dne 1.7.2011, č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012, č. 10 ze dne 17.9.2013, č. 11 ze dne 

15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016, č. 14 ze dne 30.8.2016, č. 15 ze dne 
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22.8.2017, č. 16 ze dne 22.8.2017, č. 17 ze dne 23.5.2018 a č. 18 ze dne 29.8.2018, kterým se upravuje 

zřizovací listina tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládá modernizace scénického 

osvětlení Městského domu v Přerově, inv. č. 404-00000067 v pořizovací hodnotě 1.896.725,25 Kč.  

 

578/15/3/2020 Vydržení vlastnického práva paní Ing. M. M. k pozemku p.č. 479/24 v 

k.ú. Předmostí ve smyslu ust. § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  rozhoduje , že statutární město Přerov uznává nabytí vlastnického práva Ing. M*** M***, 

bytem ***, k pozemku p.č. 479/24 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 292 m2 v k.ú. 

Předmostí jeho vydržením ve smyslu ust. § 134 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického práva.  

 

2.  schvaluje uzavření souhlasného prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 357/2013 

Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, mezi 

statutárním městem Přerov a Ing. M*** M***, bytem ***, o nabytí vlastnického práva Ing. 

M*** M*** k pozemku p.č. 479/24 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 292 m*** v k.ú. 

Předmostí jeho vydržením ve smyslu ust. § 134 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického práva.  

 

579/15/3/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7219 a pozemku 

p.č. 7257 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinnému 

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. 7219 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3855 m2 a pozemku p.č. 7257 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 206 m2 oba v k.ú. Přerov 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.  

 

580/15/3/2020 Smlouva o přeložkách účelových komunikací 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o přeložkách účelových 

komunikací souvisejících s realizací stavby "D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov" mezi Ředitelstvím 

silnic a dálnic a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy.  

 

581/15/4/2020 Rozpočtové opatření č. 17, 18 a 19 

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

výjimkou rozpočtového opatření - posílení rozpočtu o 10 milionů Kč na dofinancování akce Blažkův 

dům - inovační centrum (str. 3) a s výjimkou rozpočtového opatření - posílení rozpočtu o 3,5 milionu 

Kč na pořízení 100 ks notebooků.  

 

582/15/5/2020 Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Modernizace a vybudování 

učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (stavební úpravy)“, „Modernizace a 

vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (konektivita)“ a 
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„Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 

(interiér)“  

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

s názvem „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (stavební úpravy)“, veřejnou 

zakázku na dodávky s názvem „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 

(konektivita)“ a veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ 

Přerov, Trávník 27 (interiér)“ dle důvodové zprávy.  

 

583/15/5/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení komunikace 

ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Propojení komunikace 

ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“ dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje uzavření dohody o skončení smlouvy o smlouvách budoucích o převodu práv a 

povinností z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení SO 101.1.1 MK Lipnická - U 

Výstaviště (km 0,100 - 0,320) a SO 101.1.2 MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,0,320 - 0,500) 

uzavřené dne 4.2.2020 mezi statutárním městem Přerov jako budoucím převodcem, 

společností EMOS property s.r.o, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ 

623015272 jako budoucím nabyvatelem č. 1 a společností NORSOL s.r.o., se sídlem Přerov I-

Město, Seifertova 2834/33, PSČ 750 02, IČ 63476380 jako budoucím nabyvatelem č. 2.  

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 231 663,3 * - 5 000,0 226 663,3 
2212 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210490 

– Propojení komunikace ul. Kopaniny 

- Lipnická přes výstaviště) 

20 000,0 + 5 000,0 25 000,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

584/15/6/2020 Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 

výkonnostního sportu dospělých 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 uvedený dotační program ve znění dle přílohy 

Dotační program statutárního města Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 

pro rok 2021 takto: 

  

 Dotační program C. na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých 

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

roku 2021 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 2 500 000 Kč. 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.11.2020 
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2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační program statutárního města Přerova 

na podporu vrcholového a výkonnostního sportu pro rok 2021 za těchto podmínek: 

  

Dotační program C. 

 žádosti budou podávány v termínu od 23. 11. 2020 do 4. 12. 2020, 

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

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 21. 10. 2020 v Městském informačním 

centru na nám. TGM a na pracovišti: 

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

Smetanova 7), 750 02 Přerov. 

  

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

www.prerov.eu.   

 

585/15/8/2020 Žádost notářky s nabytím nemovité věci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s vydáním majetku nepatrné hodnoty, který tvoří pouze spoluvlastnický podíl ve výši 

½ na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na LV 1842 pro katastrální území 

Rousínov u Vyškova, a to pozemek p. č. 1300/14 – ostatní plocha, způsob využití silnice, o 

výměře 125 m2.  

 

2. schvaluje nabytí nemovitého majetku – spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovité věci 

zapsané v katastru nemovitostí na LV 1842 pro katastrální území Rousínov u Vyškova, a to 

pozemek p. č. 1300/14 – ostatní plocha, způsob využití silnice, o výměře 125 m2, jako majetku 

nepatrné hodnoty po zemřelé B*** P***, zemřelé dne ***, posledně bytem ***, do vlastnictví 

statutárního města Přerova.  

 

586/15/9/2020 Obecně závazná vyhláška č. …/2020, kterou se zrušuje Obecně 

závazná vyhláška č. 4/2013 o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení 

nebo nabízení přepravy na území statutárního města Přerova 

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

zrušuje Obecně závazná vyhláška č.4/2013 o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení nebo nabízení 

přepravy na území statutárního města Přerov, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

587/15/9/2020 Dotační programy statutárního města Přerova 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 "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

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

2021" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2021 

na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 200 000 Kč;  

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2021" s 

tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2021 na 

podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 850 000 Kč;  
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3. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2021" s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2021 na podporu účelu uvedeného v tomto 

programu činí 300 000 Kč.  

 

588/15/9/2020 Poskytnutí dotace na podporu využití srážkové vody pro rok 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2020 (Program) poskytnutí 

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

výši: 

  

 ***, na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady u rodinného domu Vinohrádky 93/8, Přerov 

VII-Čekyně, v k.ú. Čekyně, ve výši 17 000 Kč, 

 *** na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady u rodinného domu Pod Lipami 201/25, 

Přerov VII-Čekyně, v k.ú. Čekyně, ve výši 22 600 Kč. 

  

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

 

589/15/9/2020 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč, nejvýše však do výše 50 % celkových 

uznatelných nákladů, těmto žadatelům 

  

 ***jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro stavební 

objekt č.p. 145, na pozemku p.č. 723, k.ú. Čekyně, 

 *** jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro 

stavební objekt č.ev. 25, na pozemku p.č. 851, k.ú. Čekyně, 

 *** jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro 

stavební objekt č.p. 240, na pozemku p.č. 583, k.ú. Čekyně, 

 *** jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro 

stavební objekt č.p. 131, na pozemku p.č. 848/1, k.ú. Čekyně, 

 *** jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro 

stavební objekt č.p. 27, na pozemku p.č. 581, k.ú. Čekyně, 

 *** jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro 

stavební objekt č.p. 166, na pozemku p.č. 841, k.ú. Čekyně, 

 *** jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro 

stavební objekt č.p. 127, na pozemku p.č. 715, k.ú. Čekyně; 

 

2. schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací uvedených v bodě 1 usnesení, a 

to dle vzoru, který je součástí důvodové zprávy;  

 

3. schvaluje schválit 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) 243 418,3* - 105,0 243 313,3 
2321 840 Odvádění a čištění odpadních 

vod a nakládání s kaly 
0,0  + 105,0 105,0  

*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 40 727,2* + 105,0 40 832,2 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

590/15/9/2020 Změna stanov obchodní společnosti Servisní společnost odpady 

Olomouckého kraje, a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje návrh změny stanov společnosti Servisní 

společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 

Olomouc, IČ: 07686501, dle přílohy 1 tohoto materiálu.  

 

591/15/9/2020 Vzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí vzdání se funkce přísedícího k 

Okresnímu soudu v Přerově pana K.S.  

 

592/15/9/2020 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Jednací řád Zastupitelstva města Přerova na 

základě § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

593/15/9/2020 Podnět náměstka primátora Mgr. Petra Kouby 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání prodlužuje termín pro podání žádostí všech oblastí 

Dotačního programu A statutárního města Přerova pro rok 2021 do pátku 23.10.2020.  

 

594/15/9/2020 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 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 19. 10. 2020 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Navrátil 

uvolněný člen Rady města Přerova 

 


