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USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 7. prosince 2020 

 

595/16/1/2020 Zahájení, schválení programu 16. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne            

7. prosince 2020,  

 

2. schvaluje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu a Ing. Antonína Prachaře za ověřovatele 

zápisu 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

596/16/2/2020 Informace o činnosti Rady města Přerova od  15. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(48. schůze Rady města Přerova konané dne 22.10.2020, 49. schůze Rady města Přerova konané dne 

5.11.2020, 50. schůze Rady města Přerova konané dne 12.11.2020, 51. schůze Rady města Přerova 

konané dne 19.11.2020 a 52. schůze Rady města Přerova konané dne 3.12.2020).  

 

597/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerov - směna nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova za pozemek p.č.  695 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví 

fyzické osoby. 

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

nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 786 orná půda o výměře       

2.729 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova za nemovitou věc - pozemek p.č. 695 orná půda o výměře 2.660 

m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví paní*** 

 

598/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 338/1 v k.ú. 

Dluhonice  

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

převod pozemku p.č. 338/1 zahrada o výměře 2506 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města 

Přerova.  

 

599/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice  

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

převod pozemku p.č. 63 orná půda o výměře 1327 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města 

Přerova.  
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600/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova - části pozemků p.č. 3 a p.č. 684/2 

oba v k.ú. Penčičky 

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

převod části pozemku p.č. 3 zastavěná plocha o výměře cca 52 m2 a části pozemku p.č. 684/2 ostatní 

plocha o výměře cca 60 m2 oba v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova.  

 

601/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerov – části pozemku  p.č. 4879 v k.ú. 

Přerov 

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

převod části pozemku p.č. 4879 lesní pozemek o výměře cca 90 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov.  

 

602/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerova -úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova - id 1/5 pozemku p.č. 5466/196 v 

k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod podílu o velikosti id 1/5 

pozemku p.č. 5466/196 orná půda o výměře 1946 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního 

města Přerova.  

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti 1/5 

pozemku p.č. 5466/196 orná půda o výměře 1946 m2 v k.ú. Přerov.  

 

603/16/3/2020 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 schvaluje 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.  

 

604/16/3/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému 

sběru odpadů v Přerově“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávku s 

názvem „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově“ dle důvodové zprávy.  

 

605/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod zbytných bytů 

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

převod níže uvedených nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova: 
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a) bytové jednotky č. 2578/7 v budově bytový dům č.p. 2577, 2578, příslušné k části obce Přerov I-

Město, nacházející se na pozemku p.č. 5198/10 v k.ú. Přerov (Želatovská 13) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2577, 2578 a na pozemku 

p.č. 5198/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 6294/111161, 

  

b) bytové jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, 

nacházející se na pozemku p.č. St. 746 v k.ú. Předmostí (Hranická 13) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 49 a na pozemku p.č. St. 746 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Předmostí ve výši id. 6146/137678, 

  

c) bytové jednotky č. 2495/7 v budově bytový dům č.p. 2495, 2496, 2497, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 6) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2495, 2496, 2497 a na 

pozemku p.č. 5198/28 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 492/15840, 

  

d) bytové jednotky č. 2496/7 v budově bytový dům č.p. 2495, 2496, 2497, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 8) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2495, 2496, 2497 a na 

pozemku p.č. 5198/28 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 493/15840, 

  

e) jiného nebytového prostoru č. 2496/8 v budově bytový dům č.p. 2495, 2496, 2497, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 8) včetně s 

ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2495, 2496, 2497 a na 

pozemku p.č. 5198/28 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 838/15840, 

  

f) bytové jednotky č. 2497/7 v budově bytový dům č.p. 2495, 2496, 2497, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 10) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2495, 2496, 2497 a na 

pozemku p.č. 5198/28 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 493/15840, 

  

g) bytové jednotky č. 2563/9 v budově bytový dům č.p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov I-

Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/3 a p.č. 2411/5 oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 4) včetně s 

ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2563, 2564 a na 

pozemku p.č. 2411/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 512/13987, 

  

h) bytové jednotky č. 2563/10 v budově bytový dům č.p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov I-

Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/3 a p.č. 2411/5 oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 4) včetně s 

ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2563, 2564 a na 

pozemku p.č. 2411/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 282/13987, 

  

ch) bytové jednotky č. 2563/11 v budově bytový dům č.p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov I-

Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/3 a p.č. 2411/5 oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 4) včetně s 

ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2563, 2564 a na 

pozemku p.č. 2411/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 466/13987, 

  

i) bytové jednotky č. 2564/9 v budově bytový dům č.p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov I-

Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/3 a p.č. 2411/5 oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 2) včetně s 

ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2563, 2564 a na 

pozemku p.č. 2411/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 573/13987, 

  

j) bytové jednotky č. 2564/10 v budově bytový dům č.p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov I-

Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/3 a p.č. 2411/5 oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 2) včetně s 

ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2563, 2564 a na 

pozemku p.č. 2411/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 679/13987, 
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k) bytové jednotky č. 2795/7 v budově bytový dům č.p. 2793, 2794, 2795, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 4293/24 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 34) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2793, 2794, 2795 a na 

pozemku p.č. 4293/24 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 761/30808, 

  

l) bytové jednotky č. 2631/8 v budově bytový dům č.p. 2631, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

nacházející se na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2631 a na pozemku p.č. 2487/6 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7701/99447, 

  

m) bytové jednotky č. 2566/29 v budově bytový dům č.p. 480, 2565, 2566, 2567, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov (Žižkova 1) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 480, 2565, 2566, 2567 a na 

pozemku p.č. 2411/2 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 527/17142,  

  

n) bytové jednotky č. 1378/14 v budově bytový dům č.p. 1351, 1353, 1378, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1351, 1353, 1378 a na 

pozemku p.č. 2883/16 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 769/41925.  

 

606/16/3/2020 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 436 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 436 zahrada o 

výměře 71 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do společného jmění 

manželů M*** Š***, bytem ***, a K*** Š***, bytem ***, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 

28.400,- Kč (včetně DPH).  

 

607/16/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 4394/1 ost. 

plocha, geometrickým plánem č. 7161-33/2020 označena jako díl „a“ o výměře 81 m2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví ***za kupní cenu v místě a čase obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 145.800,- Kč. Převod pozemku je osvobozen od daně z 

přidané hodnoty z důvodu tvorby funkčního celku se stavbou občanského vybavení č.p. 182, 

příslušnou k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4394/3 v k.ú. Přerov a která 

splňuje časový test ve smyslu ust. § 56 odst. 3 a 4 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

608/16/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  

pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 12 zahrada o 

výměře 171 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní P*** B***, 

bytem *** za kupní cenu ve výši 45.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá, s tím, že pokud bude 

převod pozemku podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, bude kupní cena 

45.000,- Kč zahrnovat DPH v sazbě daně platné ke dni uzavření kupní smlouvy. 

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

budoucím prodávajícím a paní P*** B*** bytem *** jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena na základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, nejpozději do 5 let od 

účinnosti budoucí kupní smlouvy.  
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609/16/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 401, části pozemku p.č. 406/3 a pozemku p.č. 407  

vše v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 401 

trvalý travní porost o výměře cca 850 m2, části pozemku p.č. 406/3 ostatní plocha o výměře cca 650 

m2 a pozemku p.č. 407 ostatní plocha o výměře 1205 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku statutárního 

města Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví spolku Sportovní klub Žeravice, 

spolek, se sídlem Přerov-Žeravice, U stadionu 214/7, IČ: 451 80 521 za kupní cenu ve výši 220,- 

Kč/m2 (p.č. 406/3), 220,- Kč/m2 (p.č. 401) a 24.100,- Kč (p.č. 407) - cena v místě a čase obvyklá, která 

bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

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

budoucím prodávajícím a Sportovním klubem Žeravice, spolek, se sídlem Přerov-Žeravice, U stadionu 

214/7, IČ: 451 80 521 jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení 

geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku p.č. 401 a části pozemku p.č. 406/3 oba v 

k.ú. Žeravice potvrzený katastrálním úřadem, nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní 

smlouvy.  

 

610/16/3/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 228/22 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 228/22 ost. pl. o výměře 77 m2 k. ú. Lověšice u 

Přerova dle geometrického plánu č. 485-201/2019 ze dne 11.11.2019 nově označený jako pozemek 

p.č. 228/32 o výměře 77 m2 k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření 

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.  

 

611/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 24/336 částí 

pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. Kozlovice 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: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod podílu id. 12/336 částí 

pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví paní K*** 

B*** a podílu id. 12/336 částí pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova z vlastnictví pana M*** B*** do majetku statutárního města Přerova.  

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu id. 12/336 částí 

pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví paní 

K*** B*** a k podílu id. 12/336 částí pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova ve vlastnictví pana M*** B***.  

 

612/16/3/2020 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 627/31 v k.ú. Předmostí – využití předkupního práva 

podle ust. § 101 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) 

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

p.č.627/31 orná půda o výměře 5 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví – SJM Ing. R.W. a Ing. T.W., CSc., 
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MBA  do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu v čase a místě obvyklou ve výši 1.920,- 

Kč. Dodání (převod) pozemku není plněním, které je předmětem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neboť prodávající nejsou plátci 

daně z přidané hodnoty.  

 

 

613/16/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 510/10 

ostatní plocha o výměře cca 65 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., se 

sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve 

výši 370,- Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností EMOS property s.r.o., se 

sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 jako budoucím prodávajícím a statutárním městem Přerov 

jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na 

oddělení převáděné části pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí potvrzeného katastrálním úřadem, 

nejpozději však do 1 roku od účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

 

614/16/3/2020 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních 

ekosystémů 2018 - 2020 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 189 105,00 Kč mezi Olomouckým 

krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a Statutárním 

městem Přerov jako žadatelem o úhradě nákladů na oplocení lesních porostů (výstavba 

oplocenek) z Programu na podporu lesních ekosystémů 2018 - 2020, ve znění dle přílohy č. 1.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 20.12.2020 

 

2. pověřuje primátora pana Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.  

 

615/16/3/2020 Smlouva o výkonu sjednaných činností  - poskytování komunálních 

služeb a příkazní smlouva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výkonu sjednaných činností 

- poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 

objednatelem a příkazcem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se 

sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako zhotovitelem a příkazníkem, jejímž 

předmětem je provádění všech služeb, činností a prací nezbytných k zabezpečení chodu města v 

oblastech uvedených v důvodové zprávě za sjednanou cenu 133.438.000,-Kč vč. DPH. Smlouva bude 

uzavřena na dobu určitou 5 let s účinností od 1.1.2021.  

 

616/16/3/2020 Předkupní právo a souhlas statutárního města Přerova s úplatným 

převodem práva stavby pro stavbu “Parkovací dům pro kola, Přerov” 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. rozhoduje, že statutární město Přerov jako vlastník pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov 

nevyužije předkupní právo k právu stavby zřízené na tomto pozemku ve prospěch společnosti 

Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Blahoslavova 79/3, Přerov I-Město,      

750 02 Přerov, které spočívá v právu umístit na tomto pozemku stavbu “Parkovací dům pro 

kola, Přerov”.  

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o převodu práva stavby dle ust. § 1252 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi společností Přerovská rozvojová, 

s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Blahoslavova 79/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako 

převodcem, společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na 

Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako nabyvatelem a statutárním městem Přerov 

jako vedlejším účastníkem, na jejímž základě společnost Přerovská rozvojová, s.r.o. úplatně 

převede společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. právo stavby na pozemku p.č. 

6868/162 v k.ú. Přerov, které spočívá v právu umístit na tomto pozemku stavbu “Parkovací 

dům pro kola, Přerov” a statutární město Přerov jako vlastník pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. 

Přerov udělí souhlas s převodem práva stavby ze společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. na 

společnost Technické služby města Přerova, s.r.o.  

 

617/16/3/2020 Navýšení finanční podpory pro rok 2020 Smlouvy o poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu společnosti Sportoviště Přerov, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje navýšení finanční podpory pro 2020 za výkon služby obecného hospodářského 

zájmu dle Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu SML/0758/2019, ve 

znění Dodatku č. 1, ve výši 3 103 000,- Kč. Smlouva byla uzavřena dne 30.4.2019 mezi 

statutární městem Přerovem jako objednatelem a společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 

07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako 

poskytovatelem.  

 

2 schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
2221 2132 510 Příjmy z pronájmu ost.  

nemov. věcí a jejich částí  

(autobusové nádraží) 

1 249,5 * + 906,0 2 155,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 

  
270 034,2 * - 2 197,0 267 837,2 

3412 518 Sportovní zařízení ve vlastnictví 

obce (Sportoviště Přerov s. r. o.) 

  

24 050,0 + 3 103,0 27 153,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě 
518 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

(Sportoviště Přerov s. r. o.) 

  

24 050,0 + 3 103,0 27 153,0 
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618/16/4/2020 Rozpočtové opatření č. 20, 21 a 22 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1),  

 

2. schvaluje úpravu rozpočtu dle důvodové zprávy, a to za podmínky uzavření smlouvy o 

zvýhodněném úvěru (ad 2).  

 

619/16/4/2020 Obecně závazná vyhláška č..../2020, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

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

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 

1 důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

620/16/4/2020 Obecně závazná vyhláška č.../2020, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

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

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

621/16/4/2020 Obecně závazná vyhláška č..../2020, kterou se mění Obecně závazná 

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

závazné vyhlášky č. 3/2020 

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

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

závazné vyhlášky č. 3/2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

622/16/4/2020 Žádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na doplňkovou 

činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 100 000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis mezi statutárním městem 

Přerovem a subjektem Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem nám. T. G. 

Masaryka 8, 750 00 Přerov, IČ: 45180512, na částečnou úhradu nákladů na odpisy 

nemovitého majetku restauračních prostor Městského domu a odpisů movitého majetku 

nacházejícího se v restauračním zařízení Městského domu, dle návrhu znění v příloze tohoto 

materiálu,  

 

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) 270 134,2 * - 100,0 270 034,2 
3392 141 Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 100,0 100,0 

* 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 
40 576,2 * + 100,0 40 676,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

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

 

623/16/4/2020 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. Petrem Hlavačkou, 

IČ: 10636226, se sídlem Nerudova 2240/13, 750 02 Přerov I - Město, na vydání publikace 

Kněžská nemocenská pokladna v Československu, 1924 - 1948, fakta, analýzy, osudy, dle 

návrhu znění v příloze tohoto materiálu.  

 

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) 270 184,2 * - 50,0 270 134,2 
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 
40 426,2 * + 50,0 40 476,2 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  
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624/16/4/2020 Žádost o změnu termínu použití dotace na akci Hudboslovení 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci subjektu Duha Klub Dlažka o důvodech přesunu 19. ročníku 

minifestivalu hudby a slova Hudboslovení 2020 na březen a duben 2021,  

 

2.  neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0468/2020 se subjektem Duha Klub 

Dlažka, se sídlem Palackého 77/1, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 67338810 spočívající 

ve změně termínu použití finančních prostředků na uvedenou akci do 30. 4. 2021.  

 

625/16/4/2020 Informace o vánočních oslavách 2020, žádost o snížení rozpočtu 

Kulturních a informačních služeb města Přerova   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o Vánocích 2020 v Přerově,  

 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 

 141 Kulturní a informační služby města 

Přerova 
18 994,3 * - 2 235,3 16 759,0 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 259 672,8 * + 2 235,3 261 908,1 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

  

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

po úpravě 
141 Kulturní a informační služby města 

Přerova - příspěvek na provoz a 

investice 

18 456,4 * - 2 235,3 16 221,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

626/16/5/2020 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 

se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2021: 

  

příjmy      902 741 700 Kč 

výdaje     885 148 100 Kč 

financování       17 593 600 Kč 

(dle příloh č. 1 a 2)  

 

2. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023 uvedený v příloze č. 3,  

 

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4.  
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627/16/6/2020 Poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované 

strategie ITI 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na vypracování koncepční části integrované 

strategie ITI a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Přerov jako poskytovatelem a statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, se sídlem Horní 

náměstí 583, Olomouc, jako příjemcem.  

 

2.  schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. 

n. 

(koncepce a rozvoj) 

796,4 

  
- 100,0 696,4 

3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. 

n. 

  

130,0 + 100,0 230,0 

  

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové  

opatření 
rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 

  

40 476,2 * + 100,0 40 576,2  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

3. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu.  

 

628/16/7/2020 Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Blažkův dům-inovační 

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

centrum (interiér)“ a „Blažkův dům-inovační centrum (technologie)“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

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

dům-inovační centrum (interiér)“ a veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Blažkův dům-

inovační centrum (technologie)“ dle důvodové zprávy,  

 

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

udržitelnosti dle důvodové zprávy.  
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629/16/7/2020 Akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2020 a akce přecházející do roku 

2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 bere na vědomí Přehled zrealizovaných akcí nad 500 tis. Kč v roce 2020  

 

2 bere na vědomí Přehled přecházejících akcí nad 500 tis. Kč z roku 2020 do roku 2021  

 

630/16/8/2020 Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti: 

a) kultura ve výši 1 798 000 Kč, 

b) sport ve výši 12 538 500 Kč,  

c) volný čas ve výši 346 100 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 4 091 600 Kč, 

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021 Zastupitelstvem 

města Přerova. 

  

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v 

jednotlivých oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

   

V případě žádosti SOC-C-07/21 žadatele KAPPA-HELP, z.s. IČ: 667 43192, se sídlem 

Kojetínská 382/11, 750 02 Přerov, se pro oblast SOC-C na rok 2021 schvaluje výjimku do 

počtu podaných žádostí dle důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 28.02.2021 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 1 usnesení v oblasti sportu, volného času a v oblasti sociální a zdravotní, k jejich 

uzavření a podpisu,  

 

3. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti 

kultury a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města 

Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy),  

 

631/16/9/2020 Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2021 - 2024 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Plán rozvoje sportu statutárního města 

Přerova 2021 – 2024.  

  

Znění plánu je přílohou důvodové zprávy.  
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632/16/9/2020 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 

Přerov, Trávník 27  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k protokolu o 

předání a převzetí nemovitého a movitého majetku k hospodaření uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi 

statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Trávník 27. Předmětem 

tohoto dodatku je předání investiční akce s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy 

Přerov, Trávník 27 – I. etapa“ k hospodaření v pořizovací ceně 3.482.526,19 Kč, s účinností od 1. 1. 

2021.  

Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

633/16/9/2020 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole J. A. 

Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 k protokolu o 

předání a převzetí nemovitého a movitého majetku k hospodaření uzavřenému dne 21. 02. 2013 mezi 

statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřská 

škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14. Předmětem tohoto dodatku je předání investiční akce s 

názvem „Venkovní zastínění oken, ZŠ Předmostí, Hranická 14“ k hospodaření v pořizovací ceně 

2.532.430 Kč, s účinností od 1. 1. 2021.  

Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

634/16/9/2020 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 24.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou 

právnickou osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, 

Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na provozní náklady Církevní mateřské školy v Přerově 

a jejího zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové 

zprávy a realizované v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020.  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2020.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2020 

 

2. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 36.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou 

právnickou osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, 

Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na provozní náklady Církevní mateřské školy v Přerově 

a jejího zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové 

zprávy a realizované v období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021, za podmínky schválení předmětné 

částky v rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2021. 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2020 

 

3. schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy v 

Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, v zařízeních školního 

stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem 

mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu 

určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.  

 

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

bodu 1. a 2. návrhu usnesení včetně jeho podpisu.  

 

635/16/9/2020 Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Přerov - žádost o 

poskytnutí dotace z DP  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč z dotačního programu „B“ statutárního města 

Přerova pro oblast volného času a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Moravská hasičská jednota – hasičský sbor 

Přerov, IČ: 75063841, se sídlem Šířava 2180/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na 

částečnou úhradu nákladů zajištění požárních a zdravotních asistencí speciálního 

sanitního vozidla. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020,  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
    Dotační program B 469,8 - 8,0 461,8 
3429 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 

(individuální dotace) 
30,0 + 8,0 38,0 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení,  

 

636/16/9/2020 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 v roce 

2020 a/nebo 2021, 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. 
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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 2018 - 2022 

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) 267 837,2 * - 600,0 267 237,2 
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 
40 676,2 * + 600,0 41 276,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

637/16/9/2020 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 a/nebo leden - červen 2021.  

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 2018 - 2022 

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) 267 237,2 * - 3 000,0 264 237,2 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 
1 150,0 * + 3 000,0 4 150,0 
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* 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 
40 676,2 * + 3 000,0 43 676,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení,  

 

638/16/9/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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 2020, 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 2018 - 2022 

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) 264 237,2 * - 8 000,0 256 237,2 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (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 
44 276,2 * + 8 000,0 52 276,2 

* 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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639/16/9/2020 Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s. – návrh na uzavření 

dodatku ke smlouvě 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 

SML/0052/2020 mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem 

Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s., IČ: 07092610, se sídlem Bratrská 569/24, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace. Znění uvedeného dodatku tvoří přílohu č. 1 této 

předlohy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

640/16/10/2020 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Přerov 2021  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov 2021, který je přílohou tohoto materiálu.  

 

641/16/10/2020 Koncepce proseniorské politiky statutárního města Přerova 2021 -2024 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Koncepci proseniorské politiky statutárního 

města Přerova 2021 -2024.  

 

642/16/10/2020 Dodatek Zřizovací listiny Sociálních služeb města Přerova, p.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Sociální služby města Přerova, p.o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 

Kabelíkova 14a. Znění Dodatku č. 11 je přílohou důvodové zprávy.  

 

643/16/10/2020 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace 

Přerov – návrh na uzavření dodatku ke smlouvě 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 

SML/1399/2020 mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov, IČ 47184418, se 

sídlem Kratochvílova 2894/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1.  

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  
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644/16/12/2020 Dodatek č. 4 a 5 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 

dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 důvodové zprávy  

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 1 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku  

 

3. schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 2 důvodové zprávy  

 

4. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 3 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku  

 

645/16/12/2020 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) 270 534,2* - 350,0 270 184,2 
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 
40 076,2 + 350,0 40 426,2 

 

 

646/16/12/2020 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

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

mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, 
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Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 a Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, a to ve znění dle přílohy 

důvodové zprávy.  

 

647/16/12/2020 Informace o odstoupení z funkce člena kontrolní komise  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o odstoupení Mgr. Petra Kouby 

z funkce člena kontrolní komise Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy a kontrolní komise 

Sdružení obcí střední Moravy.  

 

648/16/12/2020 Nominace zástupce statutárního města Přerova do Správního výboru 

Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy a do Správního 

výboru Sdružení obcí střední Moravy.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nominuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu jako 

zástupce statutárního města Přerova do Správního výboru Regionální agentury pro rozvoj střední 

Moravy a do Správního výboru Sdružení obcí střední Moravy.  

 

649/16/12/2020 Variantní usnesení k materiálu 3.1.8 - 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: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení neschválit 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,  

 

2. nepřijalo návrh usnesení souhlasit s prověřením možných způsobů spolupráce statutárního 

města Přerova se subjekty působícími v areálu bývalých Přerovských strojíren za účelem 

opravy a údržby komunikací, veřejného osvětlení včetně rozvodů, kanalizačních vpustí a 

přípojek a dalších zařízení určených ke společnému užívání,  

 

3. nepřijalo návrh usnesení pověřit .................................. jednáním se subjekty dle bodu 2. 

usnesení.  

 

650/16/12/2020 Snížení nájemného z prostor sloužících podnikání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

nájemného pro rok 2021 nájemcům z prostor sloužících podnikání v budovách ve vlastnictví 

statutárního města Přerova uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu z důvodu vyhlášení 

nouzového stavu v ČR ode dne 5.10.2020 tak, aby došlo ke snížení z ročního nájemného pro 

rok 2021 rozsahu tří měsíců,  

 

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

možností prominuli, snížili nebo odložili nájemné od 1.1.2021 do 31.3.2021 všem nájemcům, 

kteří nemohli plně provozovat svou živnost v souvislosti s COVID 19,  
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3. nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova zabývat se možností vytvořit Program 

peněžité pomoci KORONA 2020 dle důvodové zprávy.  

 

651/16/12/2020 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova MUDr. Libora Slováčka 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se a co nejrychleji 

vyřešit otázku obslužnosti městské autobusové dopravy a bezpečnosti občanů Lýsek docházejících na 

zastávku za podjezdem.  

 

652/16/12/2020 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova MUDr. Libora Slováčka 

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

zabývat se možností vyřešit adekvátní zázemí pro sportovce FC Viktorie Přerov na pozemcích v 

majetku města Přerova.  

 

653/16/12/2020 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve 

věcech, které nebyly předmětem programu 

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

připomínkami, vznesenými na 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 7. prosince 2020 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Petr Kouba 

náměstek primátora statutárního města Přerova 
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