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Z Á P I S 

z 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 19. října 2020 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 14. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Informace z výboru pro místní části - doprava.  Ing. Střelec 

2.2 Informace o kontrolách provedených Kontrolním výborem na 
Odboru SVŠ (poskytnuté dotace) 

RSDr. Nekl 

2.3 Informace o činnosti Rady města Přerova od  14. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerov –  pozemku  p.č. 1187 v k.ú.  
Újezdec  u Přerova   

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 
6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a 
kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu Přerovských 
strojíren z vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Zácha 

3.1.3 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 

p. Zácha 

3.2.1 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.  

p. Zácha 

3.2.2 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 . 

p. Zácha 

3.2.3 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 

p. Zácha 

3.2.4 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 

p. Zácha 

3.2.5 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí - změna usnesení 

p. Zácha 

3.2.6 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

3.2.7 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. Žeravice. 

p. Zácha 

3.3.1 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. 

p. Zácha 

3.3.2 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. 

p. Zácha 
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3.3.3 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). 

p. Zácha 

3.3.4 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.3.5 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. 

p. Zácha 

3.3.6 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 

p. Zácha 

3.3.7 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 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 

p. Zácha 

3.5.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  
Přerova do vlastnictví Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje 

p. Zácha 

3.6.1 Částečné prominutí pohledávky za odtah a uskladnění odtaženého 
vozidla 

p. Zácha 

3.6.2 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 

p. Zácha 

3.6.3 Vydržení vlastnického práva paní Ing. Marcelou Markovou 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 

p. Zácha 

3.6.4 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. 

p. Zácha 

3.6.5 Smlouva o přeložkách účelových komunikací p. Zácha 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 17, 18 a 19 Ing. Mazochová 

4.2 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace č. SML/0454/2020 se subjektem Středisko 
volného času ATLAS a BIOS Přerov 

Ing. Mazochová 

4.3 Žádost o poskytnutí dotace na vydání publikace Kněžská 
nemocenská pokladna v Československu, 1924 - 1948, fakta, 
analýzy, osudy. 

Ing. Mazochová 

5. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

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

Ing. Mazochová 

5.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení komunikace 
ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“  

Ing. Mazochová 
p. Zácha 
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5.3 Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Blažkův dům-inovační 
centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ a „Blažkův dům-inovační 
centrum (interiér)“  

primátor  
Ing. Vrána 

6. Dotační program statutárního města Přerova na podporu 
vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021 

Mgr. Kouba 

7. Školské záležitosti  

7.1 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 
1908 z.s.  

Mgr. Kouba 

7.2 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – TK PRECHEZA Přerov 
z.s. 

Mgr. Kouba 

7.3 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z.s.  Mgr. Kouba 

8. Sociální záležitosti  

8.1 Žádost notářky s nabytím nemovité věci Mgr. Kouba 

9. Různé  

9.1 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 

Ing. Navrátil 

9.2 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2021. primátor 

9.3 Poskytnutí dotace na podporu využití srážkové vody pro rok 2020 primátor 

9.4 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky. primátor 

9.5 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na II. etapě opravy 
střechy kostela svatého Vavřince v Přerově. 

primátor 

9.6 Změna stanov obchodní společnosti Servisní společnost odpady 
Olomouckého kraje, a.s. 

primátor 

9.7 Vzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově. primátor 

9.8 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova  primátor 

9.9 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve 
věcech, které nebyly předmětem programu 

primátor 

10. Závěr zasedání primátor 

 

Přítomni:       
 

Předsedající: 

 

Ing. Petr Měřínský    primátor 

 

Členové Zastupitelstva města:   dle předložených prezenčních listin 

 

Omluveni:        Ing. Tomáš Dostal 

      Ing. arch. Jan Horký 

      MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA 

      Pavel Košutek 

      PhDr. Jiří Lapáček 

      RSDr. Josef Nekl 

      Mgr. Helena Netopilová 

      Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. 

      MUDr. Libor Slováček 

Ing. Michal Symerský 

MUDr. Martin Trhlík 

Mgr. Bc. Věra Václavíčková 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. 

       

Zapisovatelka:      Iva Kohoutová 
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1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

15. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil ve 14.00 hodin primátor Ing. Petr Měřínský               

ve velkém sále Městského domu, na nám. T.G.M. v Přerově, které bylo svoláno řádně a včas                

a ve smyslu zákona o obcích. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

Připomenul ustanovení § 83 odst. 2 zákona o obcích – člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti 

nasvědčují, že by jeho podíl na rozhodované a projednávané určité záležitosti v orgánech obce mohl 

znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného, nebo osobu blízkou, pro fyzickou osobu, nebo 

právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, tzv. střet zájmů, je povinen 

sdělit tuto skutečnost před zahájením orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. 

Proto se zeptal, zde je mezi nimi zastupitel, který by byl ve střetu zájmů s tímto ustanovením ve 

vztahu k dnes projednávaným věcem – není takový zastupitel. 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, informoval, že z dnešního zasedání bude pořízen audiozáznam, který bude 

po anonymizování zveřejněn na webových stránkách města. 

Z důvodu nařízené karantény zaměstnanců Kabelové televize Přerov nebude zajištěn přímý přenos, ani 

obrazový záznam ze zasedání. 

Konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno, omluvilo se 13 zastupitelů (viz jmenný seznam 

str. 3), je přítomno 22 zastupitelů, což je nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města Přerova, 

proto je zasedání se právoplatně usnášet. 

Písemné pozvání bylo zasláno všem členům zastupitelstva, informace o konání zastupitelstva byla 

vyvěšena na úřední desce dne 9.10.2020. 

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 24.8.2020 je ověřený a uložený u 

paní zapisovatelky, pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude 

považován za schválený. 

Dále informoval, že vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, se rozhodli snížit program 

dnešního jednání zastupitelstva o tyto body:  

 

2.2 Informace o kontrolách provedených Kontrolním výborem na Odboru SVŠ (poskytnuté dotace) 

 

4.2 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 

SML/0454/2020 se subjektem Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov 

 

4.3 Žádost o poskytnutí dotace na vydání publikace Kněžská nemocenská pokladna v 

Československu, 1924 - 1948, fakta, analýzy, osudy. 

 

5.3 Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 

stavební úpravy)“ a „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ 

 

7.1 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 

 

7.2 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. 

 

7.3 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z.s.  

 

9.5 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na II. etapě opravy střechy kostela svatého 

Vavřince v Přerově. 

 

Zeptal se, zda má někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 15. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova, není tomu tak.  

Konstatoval, že toto snížení pomůže k rychlému a zdárnému průběhu jednání. 

Za ověřovatele navrhl uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila a pana Vladimíra Pospíšila, kteří 

s návrhem souhlasili. 
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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. 

 

Hlasování o programu a ověřovatelích: 21 pro, 1 nehlasoval, 13 omluvených 

 

 
 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. Bohumír Střelec, předseda Výboru pro místní části. 

 

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. 

 

DISKUSE: 

  

Ing. Hrabina 

Poděkoval předsedovi Výboru pro místní části a zároveň i členům výboru, že se konečně někdo začal 

dopravou zabývat, i když si myslí, že by výbor pro místní části měl mít na programu něco jiného, a 

dopravu by měl řešit úplně někdo jiný. 

Sdělil, že řešení dopravy ze strany města, tak jako některé jiné další věci, je téměř na nulové hodnotě. 

Informoval, že ráno po ulici Bří Hovůrkových jezdí jeden kamion za druhým, to samé je 

v jednosměrné ulici Polní, kamiony i vjíždějí do jednosměrky do podjezdu směrem z Předmostí. 

Zeptal se, zda to bude řešit někdo, kdo má dopravu na starost, nebo to bude řešit Výbor pro místní 

části. 

 

primátor Ing Měřínský 

Odpověděl na ten závěr, že pokud kamiony vjíždějí do zákazu vjezdu, tak to není v kompetenci ani 

Rady města Přerova, ani nikoho jiného, je to v kompetenci orgánů, které to mají na starosti. Proto toto 

usnesení považuje za nadbytečné, protože Rada města Přerova se dopravní situací zabývá a tímto 

usnesením se nic nezmění. 
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uvolněný radní Ing. Navrátil 

Shrnul to již pan primátor, protože ani rada, ani primátor, ani Navrátil úplně nemohou úkolovat Policii 

ČR. 

Je dohoda mezi městskou policií a Policií ČR, že městská policie hlídá kamiony, které přijíždí od 

Kozlovic na ulici Dvořákova, nemohou např. hlídat v Prosenicích, protože je to mimo okrsek jejich 

činnosti. 

Co se týká spolupráce např. s místní části Dluhonice, s panem Boráněm, tak je s ním ve velmi úzkém 

kontaktu, to samé s paní Čechovou. 

Jsou v podstatě dvě možnosti, buď doprava pojede přes Kozlovice a Dluhonice, nebo pojede přes 

město. 

Za 14 dní skončí částečná uzavírka podjezdu u Lidlu, a tím pádem se doprava zase trochu rozmělní. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Zazněla zde řečnická otázka, zda má dopravu řešit Výbor pro místní části, nebo případně pověřený 

radní. Upozornil, že Výbor pro místní části rozhodně dopravu neřeší, protože to ani nemá 

v kompetencích, pouze dává podnět o tom, že je někde nějaká problematická situace k tomu, aby se to 

řešilo. Výbor jako takový má pravomoc dávat návrhy na zastupitelstvo, čili v tomto vidí pouze to, že 

místní části mají problémy s tím, že tam dochází k nedodržování, na toto upozorňují. 

 

Ing. Galeta  

Sdělil podnět od občanů – od Olomouce někdo do podjezdu vjede, přijede kamion, který neví, 

zazmatkuje, vidí semafor, tak zkusí projet. Projede podjezdem a tam na něj čeká městská nebo státní 

policie, která pravděpodobně mu udělí pokutu. 

Nerozumí, proč městská či státní policie je až na místě, kde viník dojede, až přestupek udělá, proč 

neslouží preventivně a nejsou raději před podjezdem. Má pocit, že si z podjezdu někdo udělal 

výdělečnou činnost, ale policie musí postupovat preventivně. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Předpokládá, že řidič kamionu je profesionální řidič, proto zákony a dopravní značky musí dodržovat 

úplně všude. To není prevence, to je zákaz a on tam nemá, co dělat. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Myslí si, že se tématem již odchýlili od projednávaného materiálu. Ale poznamenal, že preventivně, 

aby nedocházelo k tomu projíždění podjezdem, tam slouží dopravní značení. Takže pokud vědomě 

zákaz poruší a projede tam, tak by měl být pokutován, a je to v naprostém pořádku. 

 

p. Pospíšilík 

Rozdělil to na dvě části, ta první část je, že si myslí, že se podařilo kamiony z 80% z Přerova dostat 

pryč. Značení na dálničních přivaděčích a na GPS funguje.  

Problém je, že v místních částech je vidět, že např. v Lýskách, možnost chodců procházet podchodem 

je problematické, protože tam pro ně nejsou udělaná značení. 

Při porovnání dopravy v tuto dobu s loňským rokem je v podstatě výrazně lepší. 

 

Ing. Galeta 

Doplnil, že souhlasí, pokud je dopravní přestupek, vjet někam, kde je zákaz vjezdu. Ale není 

přesvědčen, protože si to kontroloval, že je to opravdu velmi názorně značeno, aby se to nestávalo. 

Myslí si, že by to chtělo označit ještě důrazněji, a chce, aby se situace přehodnotila a vyhodnotila a 

značení se zlepšilo, aby bylo opravdu vidět, že se tam nesmí. 

 

 

Hlasování: 17 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, 13 omluvených 
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2.3  Informace o činnosti Rady města Přerova od  14. zasedání Zastupitelstva, 

informace z výborů 

DISKUSE: 

  

Ing. Kafka 

V zastoupení řádně omluveného předsedy Kontrolního výboru RSDr. Josef Nekla, seznámil, že 

všechna usnesení z provedených kontrol od minulého zasedání byla jednoznačně odsouhlasena. 

Požádal zastupitelstvo, aby tuto skutečnost vzalo na vědomí. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Myslel si, že když pan Nekl zde nebude, tak bude tento bod 2.2 zrušen. Ale nevadí, uzavřel diskusi a 

nechal hlasovat o usnesení k bodu 2.2 Kontrolního výboru 

 

 

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). 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

 

primátor Ing. Měřínský 

Dále nechal hlasovat o usnesení ve znění bodu 2.3 – viz níže. 

 

Ing. Hrabina – faktická 

Není slyšitelná nahrávka – nemluvil do mikrofonu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil mu, že se mohl přihlásit poté, co byl přednesen návrh panem Kafkou. 

 

Ing. Hrabina 

Konstatoval, že návrh byl k úplně jinému bodu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Ano, ale přesto ho zde řekl. 

 

Ing. Hrabina 

Chtěl vystupovat k činnosti rady… 

 

primátor Ing. Měřínský 

Bod k činnosti rady – diskuse byla uzavřena, tím pádem tento bod ukončil. 
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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). 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

 

 
 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

 

 

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   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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. 

 

Hlasování: 21 pro, 1 se zdržel, 13 omluvených 

 

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

6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a 

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. 

 

DISKUSE:  
 

p. Ondrůj 

Podal protinávrh: ZM po projednání ukládá Radě města zabývat se vznikem společného 

podniku města a společností působících v areálu bývalých Přerovských strojíren za účelem 

údržby a opravy společných zařízení (veřejného osvětlení, účelových komunikací, kanalizačních 

vpustí a přípojek či dalších). 
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Zdůvodnění je takové, že je tam stanovisko odboru a to, co je předkládáno, je pravý opak podpory 

podnikání – komunikace mají být dostupné každému tak, aby nemohli vzniknout situace vzájemné 

blokace mezi podnikajícími firmami. Sdělil, že je třeba se zabývat jinými, možná složitějšími způsoby, 

jak získat finance na správu a opravu komunikací a dalších společných zařízení v areálu.  

 

Ing. Prachař 

Upozornil na jednu věc, že v okamžiku, kdy se to prodá, tak mnohdy byli svědky v médiích, jak jeden 

občan brání druhému občanu přístupu na svůj pozemek přes jeho pozemek, a tady se tomu nedá 

vyhnout. Jakýkoliv závazek, že tam umožní vstup komukoliv, pokud to bude soukromník, tak se zde 

zadělává na problém, že se tam ne všichni mohou dostat. 

Myslí si, že město Přerov utrácí zbytečné množství peněz, které by mohlo investovat na podporu 

svého majetku, komunikací a podnikatelského prostředí. 

Proto sdělil, že s tímto návrhem nemůže souhlasit. 

 

náměstek primátora Zácha 

Poděkoval za podnět, který se pánové dali a požádal p. Ondrůje o podrobné rozpracování včetně 

nějaké ekonomické analýzy, jak by to mělo vypadat. Protože, jak bylo uvedeno v důvodové zprávě, 

tak 40 milionů Kč odhadovaný náklad pouze na tu komunikaci bez veřejného osvětlení byl asi v době 

2 roky zpátky. 

Sdělil, že návrh p. Ondrůje bere, bude velmi rád a znovu ho vezme na jednání, pokud jeho návrh bude 

schválen, s těmi, kteří město oslovili, velké firmy od PME přes Egineering a jiné firmy, které jsou 

uvedeny v žádosti. Budou jednat a hledat konstruktivní přístup včetně ekonomické analýzy. 

Pokud má pan zastupitel recept, jak si nechat tyto komunikace ve vlastnictví města a během dvou let je 

dostat do stavu, aby po nich mohla jezdit těžká technika, tak budou velmi rádi. 

 

Ing. Střelec 

Podporuje tento návrh, protože si myslí, že situace v roce 2020 je podstatně odlišná od roku 2000, kdy 

se město Přerov rozhodlo, v době, kdy zanikaly Přerovské strojírny, umožnit všem těm subjektům, 

které byly nástupnickými organizacemi, aby se mohly pohybovat po tomto uzavřeném areálu a mohly 

využívat tyto komunikace. 

Myslí si, že vyjádření některých kolegů předjímá to, že se nedomluví, a že si budou dělat schválnosti, 

aby se mohli pohybovat po areálu. Informoval, že se tam byl podívat a cesty jsou opravdu 

v dezolátním stavu, a ani si nemyslí, že město bude mít tolik finančních prostředků, aby cesty uvedlo 

do nějakého náležitého stavu. 

Dále si myslí, že pokud se podaří těm 5 největším firmám dojednat nějakou smlouvu mezi všemi, 

takže je to posun vpřed. A dle jeho názoru, kdyby to město mohlo prodat jen za 1 Kč, tak ať to prodá, 

protože by to bylo jak pro město, tak pro firmy lepší, protože se možná něco pohne. 

 

Hlasování o protinávrhu p. Ondrůje: 2 pro, 14 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, 13 omluvených 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 17 pro, 4 proti, 1 se zdržel, 13 omluvených 

 

 

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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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. 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 
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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.  

 

DISKUSE: 

 

p. Ondrůj 

Podal protinávrh: ZM neschvaluje rozšíření areálu Resty… 

Chtějí podpořit místní, protože jsou tam z místní části stále stížnosti, takže nepodporují tento návrh. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Požádal o zopakování protinávrhu. 

 

p. Ondrůj 

„Neschvalujeme záměr vlastně…“, důvod je to, že jsou tam stížnosti místních. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Požádal, zda by p. zastupitel mohl přečíst, jak bude protinávrh znít. Zeptal se, zda to znělo: 

“neschvaluje záměr, protože jsou stížnosti místních“ – zeptal se, zda to tak znělo. 

 

p. Ondrůj 

Odpověděl, že ano. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upozornil, že zde není záměr, že je zde už převod. Z jeho pohledu je tedy celý protinávrh nesmyslný, 

ale má samozřejmě právo ho podat. 

 

Ing. Hrabina 

Měl k tomu poznámku, že když koordinační skupina, Komise pro majetkoprávní záležitosti a místní 

výbor jsou proti, a rada to tlačí „přes mrtvoly“, všichni jsou proti, a zastupitelstvo to prosadí za každou 

cenu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl p. Hrabinovi, že je to jeho interpretace. 

 

náměstek primátora Zácha 

Panu Ondrůjovi sdělil, že v té jedné větě řekl opravdu nesmysl, protože není záměrem rozšíření firmy 

RESTA neboli toho recyklačního dvoru, to se v materiálu nikde nemohl dočíst, takže zde opravdu 

nejde o rozšíření recyklačního dvoru. 

K panu Hrabinovi sdělil, že materiál schválili již záměřově, byl vyhotoven znalecký posudek, žadatel 

souhlasí s návrhem kupní ceny, a proto je materiál předkládán takto v kladném vyhotovení, protože 

zde ten záměr už byl schválen. 
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Ing. Prachař 

Uvítal tento návrh ze strany města, protože je potřeba umožnit rozvoj podnikání. Co se týká stížností, 

tak v okamžiku, kdy je jakýkoliv průmyslový objekt, tak jeho činnost produkuje i negativní vlivy, a ty 

mohou být předmětem stížností, jak jednotlivců, tak některých skupin. Uvedl příklad dálnice D1 

kolem Přerova. 

Poděkoval za tento návrh a sdělil, že bude pro něj hlasovat. 

 

p. Pospíšilík 

V areálu se byl podívat, prošel si okolí areálu. Areál je rozdělen na dvě části, jedna je podnikatelská, 

druhá část je přírodní, kde jsou vybudované rybníky, je to část ekologická. Pochopil to tak, že p. 

Kubík chce rozšířit tu ekologickou část. 

Zeptal se, pokud by se měl do budoucna rozšiřovat nebo budovat areál logistického centra, tak jestli 

není možnost dát do smlouvy, do podmínek, nějaké předkupní právo pro město.  

 

Ing. Galeta 

Navázal na diskusní příspěvek p. Pospíšilíka. Také navštívil tento areál, a byl mile překvapený, za tu 

ekologickou část areálu, jak je to krásně začleněno do přírody. Ví, že tam chodí děti základních škol 

v rámci environmentální výchovy, dokonce je tam prováděn výzkum z Univerzity Palackého. Mluvil 

s panem Kubíkem, který chce opravdu rozšířit část rybníků, proto by ocenil jeho přístup k přírodě. 

 

náměstek primátora Zácha 

Pokud by se mělo jednat o rozšíření recyklačního dvoru, tak samozřejmě Česká inspekce životního 

prostředí, krajský úřad, provozní řád a tyto legislativní procesy… 

Negativní vyjádření vnímají. Nesouvisí to s provozem recyklačního dvoru, ale jedná se o tu zelenou 

část. 

 

p. Pospíšilík – faktická 

Připomněl, že měl ještě dotaz o předkupním právu do smlouvy. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Předkupní právo ve smlouvě není, schvaluje se smlouva taková, jaká je, takže když se to v této chvíli 

schválí, tak tam nebude zapracováno. 

 

Hlasování o protinávrhu p. Odrůje: 1 pro, 15 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, 13 omluvených 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 20 pro, 2 proti, 13 omluvených 

 

 

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  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 
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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  

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. 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 
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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 

K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

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.  

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.  

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

 

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 

K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky 

 

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 
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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. 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

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

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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.  

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

 

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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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. 

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.  

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

 

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

Přerova - pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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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).  

 

Hlasování: 21 pro, 1 nehlasoval, 13 omluvených 

 

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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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. 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 
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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) 

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.  

 

DISKUSE:  
 

p. Ondrůj 

Konstatoval, že předkupní právo má město díky zanesení do územního plánu § 101 odst. 6 stavebního 

zákona odpověď na nabídku odkupu podle zapsaného předkupního práva je oprávněná osoba povinná 

zaslat písemně ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy bylo oznámení doručeno. V materiálu není uvedeno 

datum, kdy úřad oznámení přijal, ale dá se dovodit, že to bylo dříve než 13.2.2020. Zastupitelstvo to 

projednává 19.10.2020, tedy minimálně 5 měsíců po zákonné lhůtě. Tímto způsobem může město 

přijít tedy o příležitost koupit důležité pozemky pro veřejnou infrastrukturu. Zřejmě nebyla přijata 

žádná opatření, proto podal návrh na usnesení ve dvou bodech: ZM dle důvodové zprávy 1. 

schvaluje… a 2. ukládá RM přijmout taková opatření, aby byly záležitosti předkupního práva 

dle §101 odst. 6 stavebního zákona projednávány v zákonné lhůtě. 

 

p. Pospíšilík 

Ověřoval si informace na místním výboru v Újezdci, nedoporučili odkup pozemku z důvodu, že 

pozemek zase spadne do běžné údržby – sečení trávy, opravy komunikací a další. To byl hlavní 

důvod, proč nechtějí tento pozemek ve vlastnictví města. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Je uvedeno, že se musí oznámit záměr do zákonné lhůty, kdežto, tady se schvaluje přímo úplatný 

převod. Proto si myslí, že záměr se už schvaloval, že ho rada města schvalovala minimálně už v dubnu 

a předpokládá, že to bylo oznámeno majitelům, čili že by to mělo být ve shodě. 

 

náměstek primátora Zácha 

Podal návrh, aby protinávrh pana Ondrůje byl hlasován po jednotlivých bodech. Pokud bude p. 

zastupitel souhlasit, tak mu bude odpovězeno písemně. 

Oslovil zastupitele, pokud budou mít nějaké pochybnosti, tak se dá jedním písemným dotazem před 

zastupitelstvem, nebo osobní návštěvou, nebo telefonickým dotazem, zjistit tyto podrobnosti. 

Domnívá se, že by to mělo být v pořádku, má důvěru ve své kolegy, a tak, jak bylo řečeno, je tam 

tříměsíční lhůta. Když se podívají, jak často zasedá zastupitelstvo, tak se snaží maximálně možnou 

formou vejít a vyhovět té tříměsíční lhůtě, aby splnili a naplnili zákon. 

 

Hlasování o návrhu náměstka primátora Záchy – hlasovat o protinávrhu p. Ondrůje po 

jednotlivých bodech: 9 pro, 11 se zdrželo, 2 nehlasovali, 13 omluvených  

 

Hlasování o protinávrhu p. Ondrůje: 2 pro, 7 proti, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval, 13 omluvených  

 

Hlasování o předloženém návrhu: 21 pro, 1 se zdržel, 13 omluvených  
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571/15/3/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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. 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

 

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. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Prachař 

Zeptal se, zda to mají zastupitelé brát tak, že po všech diskusích, které zde byly o záměru nákupu 

tenisové haly od TJ Spartak Přerov, tímto schválením vzetí na vědomí, celý tento proces končí. 

 

primátor Ing. Měřínský 

V této chvíli celý proces končí, protože druhá strana se rozhodla, že halu nechce prodat. Proto to 

zastupitelstvo pouze bere na vědomí, protože není partner, se kterým by se dále jednalo. Informoval, 

že valná hromada 

 

náměstek primátora Zácha 

V závěru důvodové zprávy je uvedeno, že byl vyhotoven znalecký posudek, cena byla stanovena na 

necelých 24 milionů Kč. Bylo svoláno jednání se zástupci TJ Spartak, nechali zpracovat stavebně 

technický průzkum, který stanovil záchrannou rekonstrukci stávajícího stavu tenisové haly na částku 

blížící se k 95 milionům Kč, znovu bylo svoláno jednání, dali nějakou nabídku k projednání do valné 
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hromady a valná hromada neschválila tento záměr úplatného převodu, tudíž nemají zájem v této chvíli 

halu prodávat. 

 

p. Pospíšilík 

Připomenul vystoupení zástupců TJ Spartak, kdy si zde stěžovali, že nemají peníze, nemají na 

kanalizaci, na opravy atd., že potřebují nutně pomoc od města. 

Zeptal se, zda se v nejbližší době očekává nějaká žádost o dotaci pro Spartak. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že neví, jestli budou žádat o nějakou dotaci, nikdo s městem o dotaci nejednal. Pokud 

požádají, tak se tím zastupitelstvo bude zabývat jako každým podnětem. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Upřesnila, že podle jejich informací, valná hromada neschválila prodej městu, zda budou prodávat 

někomu jinému, to neví. Při posledním jednání zaznělo, že finanční situace TJ Spartak není zase tak 

strašná. 

 

Ing. Prachař 

Informoval, že TJ Spartak není chudá organizace, určitě si nezaslouží v první fázi dotaci z veřejných 

prostředků. Minule zde diskutovali o 300 tisících Kč na opravu kanalizace, po ¾ roce kanalizace 

nefunguje, proto se zeptal, co udělali s těmi 300 tisíci Kč. 

Konstatoval, že je rád, že tyto diskuse patrně provždy končí, protože si myslí, že stav, který tam je, 

neodpovídá možná ani 1 Kč. 

 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

 

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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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. 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

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 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 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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. 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

 

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. 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Materiál projednávali na Finančním výboru, který byl jednomyslně doporučen ke schválení. 

 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

 

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. 
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DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

I tento materiál Finanční výbor projednal a myslí si, že je to jedna z lepších variant řešení této 

bezútěšné situace. 

 

Hlasování: 20 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 13 omluvených 

 

 

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 

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. 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

I tento materiál Finanční výbor doporučil ke schválení. 

 

Hlasování: 21 pro, 1 nehlasoval, 13 omluvených 

 

 

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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického práva.  

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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. 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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. 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložila, jako písemné předlohy, zpravodajka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

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. 
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DISKUSE: 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Pro jednání zastupitelstva města došlo ke sloučení těchto návrhů, jedná se o zapojení dotací, úpravy 

provozního charakteru a posílení rozpočtu dle aktuálních potřeb města.  

V návrhu na usnesení dochází ke změně, a to i v závislosti na stažené materiály. 

Podala pozměňující návrh na usnesení: ZM 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. 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor posuzoval rozpočtová opatření komplexně, někteří členové FV měli určitý problém a 

námitky právě k těmto dvěma rozpočtovým opatřením, která jsou v tomto okamžiku stažena. 

Pokud se jedná o ostatní rozpočtová opatření, která jsou obsažená v tomto materiálu, tak tyto hlasovali 

jako celek, mimo tyto dvě, které jsou z nich vyčleněny, a všechny bez rozdílu podpořili jednomyslně. 

 

p. Pospíšilík 

Informoval, že jejich klub měl také výhrady k těmto rozpočtovým opatřením, která se stahují. 

Zeptal se, zda se stahuje rozpočtové opatření na nákup notebooků z důvodu změny nějakých 

parametrů, nebo z jakého důvodu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Chtěli na dnešním zastupitelstvu vyřadit všechny věci, které by měly vzbuzovat pozici kontroverze, 

protože je žádoucí, aby dnešní zastupitelstvo proběhlo v co nejkratší době a zbytečně se 

kontroverzními věcmi nezdržovalo. 

Možná opatření budou zadána na příštím jednání zastupitelstva, nebo možná se to nebude zadávat, 

protože tato doba přinutila přijmout opatření na úřadě taková, že nebude nutné koupit 100 notebooků, 

a bude se to řešit i jiným způsobem. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se, jestli by bylo možné zaslat zastupitelům orientační parametry, pokud by se výběrové řízení 

na tento nákup konal. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že žádné výběrové řízení se konat nebude, dokud zastupitelstvo neschválí rozpočtové 

opatření. 

 

Ing. Hrabina 

Zeptal se, jaká jiná opatření budou činěna, když se notebooky nenakoupí. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Byla učiněna organizační opatření magistrátu, některým úředníkům bylo do domácí kanceláře dovezen 

starý počítač. 

 

 

Hlasování o pozměňujícím návrhu na usnesení Ing. Mazochové: 18 pro, 3 se zdrželi,                     

1 nehlasoval, 13 omluvených 
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4.2/15/4/2020 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace č. SML/0454/2020 se subjektem Středisko volného času 

ATLAS a BIOS Přerov 

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

SML/0454/2020 se subjektem Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem Žižkova 

2621/12, Přerov I - Město, 750 02, IČ: 47184469 dle návrhu znění v příloze tohoto materiálu. 

 

Materiál byl stažen z jednání 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova – viz str. 4. 

 

4.3/15/4/2020 Žádost o poskytnutí dotace na vydání publikace Kněžská nemocenská 

pokladna v Československu, 1924 - 1948, fakta, analýzy, osudy. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

této dotace mezi statutárním městem Přerovem a panem PhDr. P*** H***, bytem *** na 

vydání publikace Kněžská nemocenská pokladna v Československu, 1924 - 1948, fakta, 

analýzy, osudy. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 243 313,3 * - 50,0 243 263,3 

3316 110  Vydavatelská činnost 50,0 + 50,0 100,0 

* 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 40 832,2 * + 50,0 40 882,2 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Materiál byl stažen z jednání 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova – viz str. 4. 
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5. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Materiály předložila, jako písemné předlohy, zpravodajka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

 

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 „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ 

Přerov, Trávník 27 (interiér)“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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. 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

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

ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“  

Materiál společně předložili zpravodajové Ing. Hana Mazochová a p. Michal Zácha, náměstci 

primátora. 

 

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 
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DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Materiál projednali na Finančním výboru, předcházela k tomu i jeho komunikace se spoluzpravodajem 

s panem náměstkem Záchou, kdy základní informace, které od něj získal, tak přenesl na členy výboru, 

včetně navýšení částky na tuto akci o 5 milionů Kč, nikdo z členů neměl proti tomuto jakýkoliv 

problém a doufá, že se tato stavba konečně pohne dopředu. 

 

p. Pospíšilík 

Informoval, že jejich klub podporoval tuto stavbu za podmínek, že se na tom budou podílet všechny tři 

strany – firmy Emos, Norsol a město Přerov. Mají informace, že firma Norsol z tohoto projektu 

odstupuje, proto se zeptal, jestli závazky po této firmě potom ponese město Přerov. 

Dále se zeptal, jaká bude celková částka na dobudování celé komunikace, kterou ponese město Přerov. 

 

náměstek primátora Zácha 

Doplnil kolegyni Mazochovou, že toto je první etapa, která byla původně v plánu následujícím 

způsobem – právnické osoby se měly finančně spolupodílet na výstavbě cesty, měly si ji postavit 

z vlastních zdrojů a město Přerov mělo financovat odvodnění a veřejné osvětlení. Částka na tyto 2 

stavební objekty, které má realizovat město v celé délce se vyšplhala na 7,5 nebo 8 milionů Kč. Proto 

by město šlo formou veřejné zakázky a na daném úseku komunikace, tzn. od vybudovaného sjezdu, 

etapa č. 1 až po kruhový objezd by se křížily 2 stavební subjekty, dva dodavatelé. Svolali jednání a na 

základě tohoto společného jednání se dohodli, že městu bude poskytnut příspěvek od právnické osoby 

a město zrealizuje celou tuto první etapu po kruhový objezd. 

Souběžně s tím budou majetkoprávní jednání o převodu pozemků pod budoucí komunikací. Po 

realizaci akce bude zkolaudována tato první etapa. V současné době probíhá stavební řízení na etapu 

od výstaviště a dokud nebude tato další etapa povolena a finančně kryta, tak se logicky nebude 

pokračovat dál v této investiční akci. 

Je to splnění závazku zastupitelů, protože právnické osoby podepsaly souhlas s právem provést stavbu, 

podepsaly situační výkresy a tím pádem město pustily do povolovacích procesů. Mají tam už 

zainvestovány nějaké soukromé aktivity. 

Co se týká informace týkající se odstoupení firmy Norsol, tak poslední jednání se vedlo za účasti 

všech 3 stran a rozešly se s tím, že bude poskytnut finanční příspěvek na tuto investiční akci. 

 

p. Pospíšilík 

Pokud tomu dobře rozuměl, tak se jedná o navýšení finančních prostředků od sjezdu z Lipnické ulice 

k Emosu, kruhový objezd. A od Emosu na Kopaniny tyto finanční prostředky nepůjdou, na další etapu 

stavby. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Ano, jedná se o první etapu a opravdu došlo k tomu, že se společností Norsol se město nedohodlo na 

podmínkách jejího příspěvku, a pokud nedojde k dohodě, tak se další etapy stavět nebudou. 

 

Ing. Prachař 

Sdělil, že toto město potřebuje komunikace jako sůl. Je to podle něj zanedbatelný příspěvek, 

podporuje jakoukoliv výstavbu, která odlehčí a napojí průmyslové objekty na státní silnici, což tento 

případ je. 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 
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5.3/15/5/2020 Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Blažkův dům-inovační 

centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ a „Blažkův dům-inovační 

centrum (interiér)“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Blažkův dům-inovační 

centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ a veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Blažkův 

dům-inovační centrum (interiér)“ dle důvodové zprávy, 

 

2 schvaluje realizaci a financování projektu Inovační hub Přerov po dobu jeho realizace a 

udržitelnosti dle důvodové zprávy. 

 

Materiál byl stažen z jednání 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova – viz str. 4. 

 

 
 

6. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU VRCHOLOVÉHO A 

VÝKONNOSTNÍHO SPORTU DOSPĚLÝCH NA ROK 2021 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

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 

 

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

www.prerov.eu. 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Materiál projednávali na Finančním výboru, je rád za stabilní podporu vrcholového a výkonnostního 

sportu dospělých v roce 2021. Město Přerov podporuje nejen tyto, ale i mládež a ostatní kategorie dětí, 

proto si myslí, že je to vhodný doplněk. 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

 

 

 
 

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

Materiály byly staženy z jednání 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova – viz str. 4. 

 

7.1/15/7/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 

z.s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3.000.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub 

Přerov 1908 z.s., IČ: 00533963, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce ploch atletického stadionu v roce 2020.  

Jmenovaný spolek předložil statutárnímu městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na 

uvedený projekt ve výši 28.062.670 Kč z Výzvy V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ vyhlášené 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podprogramu 133D 531 Podpora 

materiálně technické základny sportu. Předpokládané celkové náklady tohoto projektu činí 

40.089.527 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2021, s výjimkou čl. II 

Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2020 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 242 663,3 * - 3 000,0 239 663,3 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

1 150,0 * + 3 000,0 4 150,0 

* počáteční stavy navazují 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 41 482,2 * + 3 000,0 44 482,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

7.2/15/7/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 8.000.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, na dostavbu provozního zázemí tenisového areálu v roce 2020.  

Jmenovaný spolek předložil statutárnímu městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ 

na projekt dostavby tenisové haly ve výši 30.000.000 Kč z Výzvy V5 Sport, investice 2020 pro 

SK a TJ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podprogramu 133D 531 

Podpora materiálně technické základny sportu. Předpokládané celkové náklady této II. etapy 

projektu dostavby TA činí 46.599.520 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2021, 

s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 

dnů ode dne uzavření smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2020 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 239 663,3 * - 8 000,0 231 663,3 

3419 610 Ostatní sportovní činnosti 

(individuální dotace) 

4 150,0 * + 8 000,0 12 150,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 44 482,2 * + 8 000,0 52 482,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 
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VARIANTA  II. 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 4.000.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, na dostavbu provozního zázemí tenisového areálu v roce 2020.  

Jmenovaný spolek předložil statutárnímu městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ 

na projekt dostavby tenisové haly ve výši 30.000.000 Kč z Výzvy V5 Sport, investice 2020 pro 

SK a TJ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podprogramu 133D 531 

Podpora materiálně technické základny sportu. Předpokládané celkové náklady této II. etapy 

projektu dostavby TA činí 46.599.520 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2021, 

s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 

dnů ode dne uzavření smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2020 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 239 663,3 * - 4 000,0 235 663,3 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 

4 150,0 + 4 000,0 8 150,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 44 482,2 * + 4 000,0 48 482,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

7.3/15/7/2020  Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z.s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 600.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Kanoistika Přerov, z.s. 

IČ: 06341853, se sídlem Hranická 47/5, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, na částečnou 

úhradu nákladů na výstavbu kotevní stěny pro molo kanoistického oddílu, a to za 

předpokladu splnění následujících podmínek: 

 předložení platného stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem Přerov, 

 předložení dokladu o částečném finančním krytí uvedené investiční akce z prostředků 

Olomouckého kraje. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace 

bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 243 263,3* - 600,0 242 663,3 

3419 610 Ostatní sportovní činnosti 

(individuální dotace) 

550,0 + 600,0 1 150,0 

* 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 40 882,2 * + 600,0 41 482,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

 
 

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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. 

 

Hlasování: 21 pro, 1 nehlasoval, 13 omluvených 
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9. RŮZNÉ 

 

 

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 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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. 

 

Hlasování: 21 pro, 1 nehlasoval, 13 omluvených 

 

 

587/15/9/2020  Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2021 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

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; 

 

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. 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

I tento každoroční materiál doporučil Finanční výbor ke schválení včetně parametrických změn, které 

nastaly oproti roku 2020. 

 

 



33 

 

Ing. Galeta 

Zeptal se, v jakém stavu je projekt v rámci dešťovky pro ZŠ na Želatovské ulici, jestli je už projekt 

hotový, a jestli se tato investice vyplatila. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Informoval, že projekt je hotový, je předán, funguje. A co se týká, jestli se vyplatila z hlediska 

finančního, ještě nelze zhodnotit, ale zcela jistě z hlediska ekologického už se teď vyplatilo, co se týká 

výchovy dětí v rámci environmentální výchovy. Proto by to vůbec nesumarizoval finančně, byť i 

finanční vyčíslení bude, a určitě to bude ke kladu. Voda je využívána k zavlažování zahrady 

Želatovská, neberou vodu z řadu, a tím pádem nemusí platit poplatky za vodu. 

Závěrem zhodnotil, že to funguje a je to přínosem. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že tento vyhlášený program nemá s tou investiční akcí vůbec nic společného. Tímto dotačním 

programem chce město motivovat občany města Přerova, aby i oni se snažili v rámci programu 

„Dešťovka“ zadržovat vodu v krajině. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Chtěla říct totéž, v případě Želatovské školy šlo o individuální dotaci, o kterou si požádala tato škola, a 

tuto dotaci město dostalo, bylo to cca přes 2 milionů Kč. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Přidal apel na to, že v případě využití srážkové vody se ani tak moc necílí v tomto dotačním programu 

na finanční výhodnost, ale je to obrovsky výhodné z hlediska ekologie a z hlediska péče o krajinu. 

 

Hlasování: 21 pro, 1 nehlasoval, 13 omluvených 

 

 

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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

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. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Hrabina 

Podporuje to, nicméně neví, jak znělo vypsání dotace, a jestli může Zastupitelstvo města Přerova 

schválit dotaci pro obyvatele Prahy 5. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Splnili program, který město vyhlásilo, proto samozřejmě může město přiznat dotaci, pokud žadatel 

splnil všechny podmínky programu a tento je splnil, přestože je trvale bytem Praha 5. 
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Hlasování: 19 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 13 omluvených 

 

 

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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

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 

 

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 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se prostřednictvím p. primátora, náměstka Záchy, jestli bude stavba v termínu, včas dokončena, 

protože má informace, že jsou nějaké problémy v napojení této kanalizace do čističky odpadních vod, 

která se buduje v části od Čekyně směrem na Žeravice. 
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náměstek primátora Zácha 

Informace pan zastupitel nemá přesné, naopak je stavba v předstihu, termín dokončení je na únor 

příštího roku, není pravdou, že by byl narušen časový harmonogram. 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor i tento materiál jednomyslně doporučil ke schválení. 

 

Ing. Střelec 

Sdělil, že místní výbor Čekyně souhlasil s poskytnutím dotace ve výši 15 tisíc Kč na jednu tlakovou 

přípojku. Dále informoval, že 28.10.2020 by měla být hotová komunikace mezi Žeravicemi a Čekyní, 

od 29.10. do 26.11. pokud to dovolí počasí by měly být upraveny veškeré asfaltové povrchy na krajské 

a zbývajících místních komunikací. 

 

 

Hlasování: 21 pro, 1 nehlasoval, 13 omluvených 

 

 

9.5/15/9/2020 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na II. etapě opravy 

střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na II. etapu 

celkové opravy střechy kostela sv. Vavřince v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se 

sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ 45180199, ve výši 350 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který je přílohou Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na podporu na obnovu exteriéru památkově významných 

staveb na území města Přerova pro rok 2020; 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 243 768,3* - 350,0 243 418,3 

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 0,0 + 350,0 350,0 

* 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 40 377,2 + 350,0 40 727,2 

 

 

Materiál byl stažen z jednání 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova – viz str. 4. 

 

 

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

Olomouckého kraje, a.s. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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. 

 

 

Hlasování: 19 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 13 omluvených 

 

 

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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

k Okresnímu soudu v Přerově pana Karla Sehnala. 

 

Hlasování: 21 pro, 1 se zdržel, 13 omluvených 

 

 

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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

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. 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se, pokud se tento materiál schválí, zda bude nějaký zkušební provoz, jak to bude fungovat. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Konstatoval, že se zde fakticky schvaluje pouze nový Jednací řád Zastupitelstva města Přerova, který 

umožňuje to, aby 9 zastupitelů se účastnilo jednání zastupitelstva města distančně. Není zde vůbec 

žádná metodika, jakým způsobem zastupitelé budou chtít být zaškoleni. Pokud bude nějaký zastupitel 

chtít být zaškolen, jakým způsobem používat Teams nebo Skype, tak nepochybně jim magistrát vyjde 

vstříc, ale toto není předmětem schvalování. 

Schvaluje se možnost distančního připojení, nikoliv, jestli se zastupitelům poskytne školení. 

 

p. Zdeněk Daněk – vedoucí organizačního oddělení Kanceláře primátora 

Pokud bude jednací řád schválen a podaří se rozchodit technické podmínky, tak budou zastupitelé 

informováni, že je to zprovozněno. A pokud bude někdo ze zastupitelů to chtít vyzkoušet nebo poradit, 

tak určitě se může obrátit na Kancelář primátora. 

 

JUDr. Lichnovský 

Takže by se jednalo o videokonferenční připojení, což je velmi důležité pro to, aby ten člověk byl 

jednoznačně ztotožnitelný, což zákon vyžaduje, pokud se jedná o distanční hlasování. 
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p. Zdeněk Daněk – vedoucí organizačního oddělení Kanceláře primátora 

Pokud by se chtělo přihlásit ve lhůtě, která je tam určena v jednacím řádu, více jak 9 zastupitelů, v tom 

případě by se muselo přikročit k tomu, že by se musela přijmout asi externí firma na dané 

zastupitelstvo, která by zabezpečila, jak hlasování, tak celkově záznam z tohoto jednání. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Upozornil na to, že distanční spojení zastupitele bude jednak podléhat schválení zastupitelstva a za 

druhé to musí být z důležitých a závažných důvodů. Určitě by nebylo dobře, kdyby se to nějakým 

způsobem začalo zneužívat. 

 

primátor Ing. Měřínský 

O každém jednotlivém distančním připojení bude zastupitelstvo hlasovat. 

 

JUDr. Lichnovský 

Zeptal se, proč je účinnost nastavena až od 1.12.2020. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Příští jednání zastupitelstva je naplánováno na prosinec, tím pádem není důvod, aby nový jednací řád 

byl platný dřív. Platnost považují za dostatečnou. 

 

Hlasování: 22 pro, 13 omluvených 

 

 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ VE 

VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Hrabina 

Vrátil se k radám, které mu na začátku byly odmítnuty… 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že nic mu nebylo odmítnuto, že se nepřihlásil do diskuse, požádal ho, aby netvrdil něco, co není 

pravda… 

 

Ing. Hrabina 

Na 45. schůzi Rady města ho zaujal bod – dodávka a instalace zemní trampolíny. Na 47. radě ho 

zaujalo prodloužení smlouvy s městským architektem z venku, externistou a bylo tam napsáno, že je 

to na základě usnesení z roku 2018. Zeptal se, zda je to v pořádku, že je něco na základě 2 roky 

starého usnesení v radě, když zastupitelstvo od r. 2018 je nově zvolené, jestli by to nemělo být znovu 

nějak dáno ke hlasování. 

Dále ho ve 47. radě zaujalo, že se prodlužuje smlouva s Tesco Software, a zase tam není nějaká 

podrobnost, o čem ta smlouva je. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Co se týká architekta, to je v pořádku, rada měla nárok smlouvu takto upravit. Co se týká Tesco, tak 

v říjnu končí udržitelnost projektu IOP 09 s touto společností. Takže na dobu, než bude vysoutěžen 

nový podporovatel, tak proto s Tescem byla uzavřena smlouva na 1 rok. 

 

náměstek primátora Zácha 

Reagoval na dotaz z 45. rady – odbor správy majetku obdržel požadavek místního výboru Újezdec na 

zajištění nákupu a instalace herního prvku – zemní trampolíny Saturnus, takže je to na požadavek 

místní části Újezdec, která si to hradí ze svých finančních prostředků. Odbor majetku to musel 
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vysoutěžit, protože místní výbor nemá kompetence takto nakládat s finančními prostředky. Bude to 

sloužit dětem z místní části Újezdec. 

 

p. Tomaníková 

Zeptala se, zda má město informace, jak se připravuje přerovská nemocnice na zvýšení počtu pacientů, 

a zda tam nedojde k odsunu operací, které byly plánovány. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že město je s vedením nemocnice v kontaktu, co se týká provozu nemocnice, tak do toho 

město nezasahuje. 

 

p. Pospíšilík 

Informoval o nepořádku na území města Přerova a v blízkém okolí, i když ví, že to nejsou pozemky 

města, ale jestli je možnost apelovat na Správu silnic a komunikací. Když se jede od Olomouce 

směrem do Přerova, tak je nepořádek v příkopech, to samé je, když se jede z Čekyně na Přerov, na 

Předmostí, to samé je U Zubra, kdy odpadkové koše přetékají odpadem, i když ví, že to není ve správě 

technických služeb, je to na pozemcích vlastníka celého areálu. Zeptal se, zda je možné na tyto 

vlastníky nějak apelovat, protože je tam blízko škola, frekventovaný provoz, aby se tam nešířili 

potkani. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Na 14. zasedání zastupitelstva města 24.8.2020 zastupitelé schválili dotační program A. Požádal 

zastupitele o menší změnu z důvodu hodných zřetele. 

Dotační program A měl termín podání žádostí od 30.9. 2020 do 14.10.2020. Objevily se některé 

subjekty, které nestihly podat z epidemiologických důvodů. V tomto případě město nemá žádné jiné 

opravné prostředky, jak do toho zasáhnout, proto požádal zastupitele, aby se posunul termín do pátku 

23.10.2020. Podal návrh na usnesení: ZM po projednání prodlužuje termín pro podání žádostí 

všech oblastí Dotačního programu A statutárního města Přerova pro rok 2021 do pátku 

23.10.2020. 

Myslí si, že to bude dostatečný apel pro ty, kteří zaspali, nebo se s tím technicky nemohli vypořádat. 

Je to takový vstřícný krok. 

 

p. Tomaníková 

Vrátila se k nemocnici. Podle jejich informací se uvolňují postele na LDN, ptá se, zda není ohrožena 

péče na těchto lůžkových zařízení. 

 

náměstek primátora Zácha 

Jak již uvedl pan primátor, je v komunikaci s ředitelem nemocnice. Shodou okolností dnes jednal 

s panem ředitelem, v neformální debatě byl ujištěn, že lůžkové kapacity jsou dostačující, odběrová 

místa fungují. V případě potřeby bude určitá zdravotnická péče odkládána, některé plánované operace. 

Pokud je nějaký konkrétní dotaz, tak přímo na Agel, na pana ředitele nemocnice Přerov. 

 

 

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. 

 

Hlasování o návrhu usnesení Mgr. Kouby: 22 pro, 13 omluvených 
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594/15/9/2020 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve 

věcech, které nebyly předmětem programu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 

připomínkami, vznesenými na 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

Hlasování : 22 pro, 13 omluvených 

 

 

10. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 19. října 2020 

v 16:30 hodin. 

 

V Přerově dne 19. 10. 2020 

 

                                                                                                            Ing. Petr Měřínský                                                                       

                                                                                               primátor statutárního města Přerova                               

 

 

                                                                             Ing. Tomáš Navrátil 

                                                                                             uvolněný člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

     Vladimír Pospíšil 

                                                                                              člen Zastupitelstva města Přerova 

 

 

 

 

 

  

 


