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USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. února 2021 

 

654/17/1/2021 Zahájení, schválení programu 17. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. února 2021,  

 

2. schvaluje Ing. Bohumíra Střelce a Mgr. Michala Stoupu za ověřovatele zápisu 17. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova.  

 

 

655/17/1/2021 Personální záležitosti 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí vzdání se funkce náměstka primátora statutárního města Přerova Michala 

Záchy DiS.,  

 

2. určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, 4 dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva města Přerova, tj. 

primátora, 2 náměstky a 1 dlouhodobě uvolněného radního,  

 

3. volí veřejným hlasováním neuvolněného člena Rady města Přerova Michala Záchu, DiS;  

 

4. svěřuje neuvolněnému členu Rady města Přerova Michalu Záchovi, DiS úkoly v následujících 

oblastech samostatné působnosti: záležitosti správy majetku a komunálních služeb, 

majetkoprávní záležitosti vč. nájmů bytů ve vlastnictví města,  

 

5. určuje v souladu s §104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, náměstka primátora Mgr. Petra Koubu zastupování primátora 

statutárního města Přerov v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává 

funkci.  

 

 

656/17/2/2021 Informace o činnosti Rady města Přerova od  16. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci Kontrolního výboru o provedených kontrolách.  

 

2 bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova (53. schůze Rady města Přerova 

konané dne 17.12.2020, 54. schůze Rady města Přerova konané dne 15.1.2021, 55. schůze 

Rady města Přerova konané dne 27.1.2021).  
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657/17/3/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1265/1 a p.č. 1266/1 

v k.ú. Veselíčko u Lipníka n/B. 

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

převod pozemků p.č. 1265/1 trvalý travní porost o výměře 2.040 m2 a p.č. 1266/1 trvalý travní porost o 

výměře 3.649 m2 oba v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou z vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

658/17/3/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 356/1 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

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

převod pozemku p.č. 356/1 orná půda o výměře 2.075 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví 

statutárního města Přerov.  

 

659/17/3/2021 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2294/2,  jehož 

součástí je budova č.p. 1117, příslušná k části obce Přerov I-Město, 

části p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7, částí pozemku p.č. 2883/1 vše v 

k.ú. Přerov (Trávník 30) 

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

převod pozemku p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.425 m2, jehož součástí je budova č.p. 1117, 

příslušná k části obce Přerov I-Město (Trávník 30), části pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační 

plocha dle geometrického plánu č. 6691-24/2018 označeného jako pozemek p.č. 2294/6 o výměře 

1.132 m2, pozemku p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2, se všemi součástmi a 

příslušenstvím, částí pozemku p.č. 2883/1 ost. pl., ost. komunikace dle geometrického plánu č. 7151-

115/2020 označeného jako pozemek p.č. 2883/251 ost. pl., jiná plocha o výměře 67 m2 a jako 

pozemek p.č. 2883/252 ost.pl., jiná plocha o výměře 3 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 

města Přerov za účelem poskytování registrované sociální služby Domovy se zvláštním režimem dle 

ustanovení § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro 

cílovou skupinu osob, které mají chronické duševní onemocnění, osob se stařeckou, Alzheimerovou 

demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osob vyžadujících vysokou míru 

podpory či osob zcela odkázaných na pomoc jiné osoby.  

 

660/17/3/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 805/6 v k.ú. 

Dluhonice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 805/6 

ovocný sad o výměře cca 25 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova do 

vlastnictví žadatele 1 specifikovaného v důvodové zprávě.  

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 805/6 

ovocný sad o výměře cca 200 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova do 

vlastnictví žadatele 2 specifikovaného v důvodové zprávě.  
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661/17/3/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému 

sběru odpadů v Přerově“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 604/16/3/2020 kterým byl schválen původní záměr zadat veřejnou zakázku na 

dodávku s názvem „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově“.  

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Modernizace systému sběru 

odpadů v Přerově“ dle důvodové zprávy.  

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3725 520 Využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů (EKO-KOM) 
5 000,0 - 1 000,0 4 000,0 

3725 520 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200563 

– Modernizace systému sběru 

odpadů v Přerově (EKO-KOM)) 

10 500,0 * + 1 000,0 11 500,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

662/17/3/2021 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí  - 

pozemků v k.ú. Přerov pro realizaci stavby „Propojení komunikace 

ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení schválit záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků - části 

p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1328 m2, části p.č. 6752/40 ostatní plocha o výměře 

cca 1 m2, části pozemku p.č. 6752/72 ostatní plocha o výměře cca 233 m2, části pozemku p.č. 

6752/39 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 všechny v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti 

NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město za část 

p.č. 6820/19 orná půda o výměře cca 9100 m2, část p.č. 6820/20 orná půda o výměře cca 620 

m2, část p.č. 6820/21 orná půda o výměře cca 600 m2, část p.č. 6820/22 orná půda o výměře 

cca 600 m2 vše v k.ú. Přerov a pozemek p.č. 5156/49 orná půda o výměře 7405 m2 vše v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova s doplatkem rozdílu cen směňovaných 

pozemků.  

 

2. nepřijalo návrh usnesení schválit záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků - části 

p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1728 m2, části pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha 

o výměře cca 15 m2, části pozemku p.č. 6752/6 ostatní plocha o výměře cca 312 m2, části 

pozemku p.č. 6752/76 ostatní plocha o výměře 11 m2, části pozemku p.č. 6752/35 ostatní 

plocha o výměře cca 112 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6752/75 

ostatní plocha o výměře 283 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6749/16 

ostatní plocha o výměře 593 m2, části pozemku p.č. 6749/7 zastavěná plocha o výměře cca 4 

m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6747/1 ostatní plocha o výměře 176 m2 

všechny v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem 

Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město za část p.č. 6820/1 orná půda o výměře cca 1100 

m2, část p.č. 6820/19 orná půda o výměře cca 5800 m2, část p.č. 6820/20 orná půda o výměře 

cca 750 m2, část p.č. 6820/21 orná půda o výměře 800 m2, část p.č. 6820/22 orná půda o 

výměře cca 2000 m2 a část p.č. 6824/13 orná půda o výměře cca 220 m2 vše v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví statutárního města Přerova s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků.  
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3. nepřijalo návrh usnesení schválit záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků - části 

p.č. 6750/1 ostatní plocha o výměře cca 770 m2, části p.č. 6752/97 ostatní plocha o výměře 

cca 33 m2, části p.č. 6752/45 ostatní plocha o výměře 1623 m2, části p.č. 6752/98 ostatní 

plocha o výměře cca 29 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6752/75 

ostatní plocha o výměře cca 283 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 

6749/16 ostatní plocha o výměře cca 593 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku 

p.č. 6747/1 ostatní plocha o výměře cca 176 m2 a pozemku p.č. 6752/93 orná půda o výměře 

1198 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se 

sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov I-Město za část pozemku p.č. 2580/4 orná půda o výměře 

20100 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova s doplatkem rozdílu cen 

směňovaných pozemků.  

 

663/17/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

podílu o velikosti id. 1/7 pozemku p.č. 1188 v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova - podílu o velikosti id. 1/7 pozemku p.č. 1188 ostatní plocha o výměře 17 

m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví JUDr. ***, bytem *** za kupní 

cenu v čase a místě obvyklou ve výši 2.940,30 Kč včetně DPH.  

 

664/17/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části  pozemku p.č. 6773/1 v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 

Přerov geometrickým plánem č. 7233-174/2020 označené jako pozemek p.č. 6773/5 ost. plocha, jiná 

plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví Z-E.M.O.S. trading a.s., se sídlem Za Mlýnem 

1116/54, 750 02 Přerov, IČ 25362194 za kupní cenu v čase a místě obvyklou ve výši 2.904,- Kč 

včetně DPH.  

 

665/17/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 1557 a pozemků p.č. 1609/2, p.č. 1629, p.č. 1631, 

p.č. 1632, p.č. 1633, p.č. 1634, p.č. 1635, p.č. 1656 a  p.č. 1667 všechny v 

k.ú. Žeravice  

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1557, dle geometrického plánu č. 629-234/2020 

označené jako p.č. 1557/2 ostatní plocha o výměře 210 m2, pozemků p.č. 1609/2 orná půda o výměře 

512 m2, p.č. 1629 ostatní plocha o výměře 4050 m2, p.č. 1631 ostatní plocha o výměře 436 m2, p.č. 

1632 ostatní plocha o výměře 634 m2, p.č. 1633 ostatní plocha o výměře 957 m2, p.č. 1634 orná půda 

o výměře 1652 m2, p.č. 1635 ostatní plocha o výměře 1615 m2, p.č. 1656 lesní pozemek o výměře 

1980 m2 a p.č. 1667 ostatní plocha o výměře 765 m2 všechny v k.ú. Žeravice z majetku statutárního 

města Přerova do majetku spolku Česká společnost ornitologická, se sídlem Praha-Smíchov, Na 

bělidle 252/34, IČ. 49629549 za kupní cenu ve výši 130.000,- Kč – cena v místě a čase obvyklá. 

Dodání pozemků je osvobozeno od DPH. 

Součástí kupní smlouvy je ujednání smluvních stran o zřízení předkupního práva věcného dle ust. § 

2144 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), kterým Česká společnost ornitologická, se sídlem Praha-

Smíchov, Na bělidle 252/34, IČ: 49629549 jako povinný z předkupního práva zřizuje statutárnímu 

městu Přerov jako předkupníkovi předkupní právo k převáděným pozemkům t.j. části pozemku p.č. 

1557, označené v geometrickém plánu č. 629-234/2020 ze dne 5.11.2020 jako pozemek p.č. 1557/2 o 

výměře 210 m2 a pozemkům p.č. 1609/2 o výměře 512 m2, p.č. 1629 o výměře 4050 m2, p.č. 1631 o 

výměře 436 m2, p.č. 1632 o výměře 634 m2, p.č. 1633 o výměře 957 m2, p.č. 1634 o výměře 1652 m2, 
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p.č. 1635 o výměře 1615 m2, p.č. 1656 o výměře 1980 m2 a p.č. 1667 o výměře 765 m2 vše v k.ú. 

Žeravice, které spočívá v povinnosti povinného z předkupního práva, případně dalších vlastníků níže 

uvedených nemovitých věcí jako jeho právního nástupců, nabídnout předkupníkovi ke koupi výše 

uvedené pozemky nebo jejich části v případě, že povinný z předkupního práva bude chtít tyto 

pozemky nebo jejich části prodat, směnit nebo jinak i bezúplatně převést třetí osobě (koupěchtivému). 

Po přijetí nabídky povinného z předkupního práva předkupníkem bude úplatný převod pozemků nebo 

jejich částí z vlastnictví povinného z předkupního práva do vlastnictví předkupníka realizován na 

základě kupní smlouvy s tím, že kupní cena za každý pozemek se bude rovnat kupní ceně, za kterou 

byl tento pozemek převeden z majetku statutárního města Přerova do majetku České společnosti 

ornitologické; v případě, že předmětem nabídky bude část pozemku, bude se kupní cena rovnat 

poměrné části kupní ceny za tento pozemek. Předkupní právo se zřizuje jako právo věcné ve smyslu 

ust. § 2144 odst. 1 občanského zákoníku a bude vloženo do katastru nemovitostí.Předkupní právo se 

zřizuje bezplatně na dobu neurčitou. Předkupník je povinen přijmout nabídku povinného z 

předkupního práva nejpozději do 6 měsíců ode dne jejího doručení. Nepřijme-li předkupník nabídku 

povinného z předkupního práva do 6 měsíců ode dne jejího doručení, předkupní právo předkupníka ve 

vztahu k nabídce povinného z předkupního práva zanikne.  

 

666/17/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky 

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 75/1 dle geometrického plánu č. 290-253/2020 

označené novým p.č. 75/20 o výměře 77 m2 v k.ú. Lýsky z majetku statutárního města Přerova do 

majetku pana J*** D*** bytem *** za kupní cenu 29.000,- Kč včetně DPH - cena v místě a čase 

obvyklá.  

 

667/17/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 339 v k.ú. Žeravice 

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 339 dle geometrického plánu č. 630-255/2020 

označené novým p.č. 339/2 o výměře 75 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do 

majetku pana M*** T***, bytem *** za kupní cenu 25.600,- Kč včetně DPH - cena v místě a čase 

obvyklá.  

 

668/17/3/2021 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov - schválení omezujících 

podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6691/6 ostatní plocha, jiná plocha 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 za následujících podmínek: 

  

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

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

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

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

práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle této smlouvy do katastru nemovitostí. 

  

2. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. 

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

účelům anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude takové 
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nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 23.000,- Kč. Nebude-li nabyvatel 

převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 smlouvy, 

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

převáděný majetek pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude-li 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 smluvních pokut 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 

převodce 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 smlouvy) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném 

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

nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy 

mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

  

9. Odstoupení od této smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit peněžitá plnění, 

na jejichž úhradu dle smlouvy vznikl převodci nárok do data účinnosti odstoupení. 

  

10. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení nabyvateli. 

Odstoupením se závazky ze smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí vše, co si splnily, kromě 

peněžitých plnění, na jejichž úhradu vznikl převodci nárok do data účinnosti odstoupení. 

  

11. Nabyvatel se zavazuje realizovat stavbu cyklostezky „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – 

Hranická“, která je součástí veřejně prospěšné stavby „D 1.13 – rekonstrukce silnice I/55 podjezdu 

pod tratí ČD č. 270 v oblasti Předmostí pro zvýšení kapacity komunikace a pro zlepšení podmínek pro 

pěší a cyklisty“ nejpozději do 5 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. V případě, že k realizaci této stavby v této lhůtě nedojde, zavazuje se nabyvatel 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 23.000,- Kč za nesplnění tohoto závazku. Tím nejsou dotčena ostatní 

ustanovení odst. 2 a odst. 3. Poruší-li nabyvatel povinnost dle Čl. II odst. 2 smlouvy ve vztahu k 

vybudování cyklostezky „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“, je převodce oprávněn od 

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

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.  

 

669/17/3/2021 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 509/20 v k.ú. Předmostí - schválení 

omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 509/16 ostatní plocha, jiná plocha dle geometrického plánu č. 1304-116/2020 

označené jako pozemek p.č. 509/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 79 m2 v k.ú. 

Předmostí z majetku ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

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

 

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

pozemku p.č. 509/16 ostatní plocha, jiná plocha dle geometrického plánu č. 1304-116/2020 

označené jako pozemek p.č. 509/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 79 m2 v k.ú. 

Předmostí z majetku 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 smlouvy. Převáděný majetek nelze 

využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do 

pachtu, ani takové nakládání strpět. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních 

účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

  

2. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu s 

ustanovením Čl. II. odst. 2 smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek využíván ke 

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

přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní 

pokutu ve výši 4.500,- Kč. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném 

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

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

pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, 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. 
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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. 

  

9. Odstoupení od této smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit peněžitá 

plnění, na jejichž úhradu dle této smlouvy vznikl převodci nárok od data účinnosti odstoupení. 

  

10. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení 

nabyvateli. Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí 

vše, co si splnily, kromě peněžitých plnění, na jejichž úhradu vznikl převodci nárok do data 

účinnosti odstoupení.  

  

11. Nabyvatel se zavazuje realizovat stavbu cyklostezky a revitalizace původní účelové 

komunikace v rámci stavby „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“ nejpozději do 5 let 

od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí. V 

případě, že k realizaci stavby v této lhůtě nedojde, zavazuje se nabyvatel za nesplnění tohoto 

závazku zaplatit smluvní pokutu ve výši 4.500,- Kč. Tím nejsou dotčena ostatní ust. odst. 2 a 

odst. 3. Poruší-li nabyvatel povinnost dle čl. II odst. 2 této smlouvy – umístění a realizaci 

stavby cyklostezky a revitalizaci původní komunikace v rámci stavby „Úprava silnice I/47 v 

místě napojení EMOS“, je převodce oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu § 2001 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb. 

  

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.  

 

670/17/3/2021 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 563 v k.ú. Újezdec u Přerova - schválení omezujících 

podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 563 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Újezdec u Přerova 

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 smlouvy. Převáděný majetek nelze využívat ke 

komerčním či jiným výdělečným účelům (vyjma umístění kontejnerů na odpad a zemědělské techniky 

v období žní dle Čl. III odst. 3 této smlouvy), nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu, ani takové 

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

práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle této smlouvy do katastru nemovitostí. 

  

2. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. 

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

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

nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 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 

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

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

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

nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

  

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

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

popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

  

5. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2 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. 

  

9. Odstoupení od této smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit peněžitá plnění, 



10 

 

na jejichž úhradu dle této smlouvy vznikl převodci nárok do data účinnosti odstoupení. 

  

10. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení nabyvateli. 

Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí vše, co si splnily, 

kromě peněžitých plnění, na jejichž úhradu vznikl převodci nárok do data účinnosti odstoupení.  

  

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.  

 

671/17/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/73 v k.ú. 

Přerov, 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 nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/73 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti 

AGRAS Želatovice, a.s., IČ: 25360663, se sídlem č.p. 203, 751 16 Želatovice, do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5466/73 v 

k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti AGRAS Želatovice, a.s., IČ: 25360663, se sídlem č.p. 

203, 751 16 Želatovice.  

 

672/17/3/2021 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 5466/13 v k.ú. Přerov a komunikace a veřejného 

osvětlení vybudovaného v rámci stavby „Infrastruktura pro RD 

Přerov, U Hvězdárny II“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nabytí daru do majetku statutárního města Přerova jehož předmětem je část 

pozemku p.č. 5466/13 orná půda o výměře cca 145 m2 v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví *** K*** K***, bytem *** k id ½ a ***A*** N***, bytem *** k id ½. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi *** K*** K***, bytem 

*** a ***A*** N***, bytem *** jako budoucími dárci a statutárním městem Přerov jako 

budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena po nabytí vlastnického práva ke 

komunikaci a veřejnému osvětlení, které jsou předmětem převodu dle bodu 2. návrhu usnesení 

nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí darovací smlouvy.  

 

2. schvaluje úplatný převod komunikace vybudované v rámci stavby „Infrastruktura pro RD 

Přerov, U Hvězdárny II“ na pozemcích p.č. 5466/378, p.č. 5466/57, p.č. 5609/3, p.č. 5466/13 

všechny v k.ú. Přerov za kupní cenu 1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH 

a veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U 

Hvězdárny II“ na pozemcích p.č. 5466/378 a p.č. 5466/13 všechny v k.ú. Přerov za kupní cenu 

1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, z majetku společnosti AVČ s.r.o., se 

sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 do majetku statutárního města Přerova. 
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Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, 

Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 jako budoucím prodávajícím a statutárním městem Přerov 

jako budoucím kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního rozhodnutí 

na stavbu „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“ a vyhotovení geometrického plánu 

na rozdělení pozemků dotčených stavbou, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí kupní 

smlouvy.  

 

673/17/3/2021 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 60/4 a p.č. 60/12 za část 

pozemku p.č. st. 43/2 vše v k.ú. Popovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 60/4 ostatní plocha 

dle geometrického plánu č. 309-6/2020 díl "a" o výměře 142 m2 a části pozemku p.č. 60/12 vodní 

plocha dle geometrického plánu č. 309-6/2020 díl "b" o výměře 41 m2, které se slučují se vznikem 

nového pozemku označeného p.č. 60/14 ostatní plocha o výměře 184 m2 v k.ú. Popovice u Přerova ve 

vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 43/2 zastavěná plocha a nádvoří dle 

geometrického plánu č. 309-6/2020 označené novým p.č. 200 ostatní plocha o výměře 83 m2 v k.ú. 

Popovice u Přerova ve vlastnictví pana ***M*** H*** bytem *** s doplatkem rozdílu cen pozemků 

ve výši 73.200,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova.  

 

674/17/3/2021 Smlouva o spolupráci – „Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana nad 

jezem – I. etapa“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci na akci „Bečva 

Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“ mezi statutárním městem Přerovem a Povodím 

Moravy, s.p., IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno ve znění dle přílohy.  

 

675/17/4/2021 Rozpočtové opatření č. 23, 24 a 25 

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

 

676/17/4/2021 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace 

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

 

677/17/4/2021 Rozpočtové opatření - převody 

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

důvodové zprávy.  

 

678/17/4/2021 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 

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

důvodové zprávy.  

 

679/17/4/2021 Záměr přijetí úvěru  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč se 

splatností 15 let na financování akcí nad 500 tis. Kč schválených Zastupitelstvem města Přerova v 

letech 2021-2022.  
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680/17/4/2021 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpora de minimis Pekárna 

Racek, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 168.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2021 mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna Racek, s. r. o., se sídlem gen. Štefánika 

185/38, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 62582178 na pokrytí části mzdových nákladů 

prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - podpory de minimis bude vycházet ze vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2021.  

 

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

poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2021 dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

681/17/5/2021 Podchod cyklostezky pod železniční tratí – dodatek č. 2 smlouvy se 

Správou železnic 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

ze 04.03.2019, ve znění dodatku č. 1 z 11.06.2020, uzavřené mezi statutárním městem Přerov 

a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (nyní Správa železnic, státní 

organizace), který upravuje výši dotace a financování výstavby podchodu cyklostezky v rámci 

Rekonstrukce žst. Přerov, 2,  

 

2. schvaluje úpravu rozpočtu a závazného ukazatele 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 
495 201,2 * + 240,0 495 441,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
2219 410 Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací 
106,5 * + 240,0 346,5 

* 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 
23 685,0 * + 240,0 23 925,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

3. pověřuje podpisem Dodatku č. 2 dle bodu 1. primátora Ing. Petra Měřínského  
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682/17/6/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Servisní podpora 

produktů pořízených v rámci IOP 09“   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Servisní podpora produktů 

pořízených v rámci IOP 09“ dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 
495 441,2 * + 200,0 495 641,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 022 Veřejné zakázky 3 777,5 * + 200,0 3 977,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

683/17/6/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy 

hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“   

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

s názvem „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“ dle důvodové zprávy.  

 

684/17/6/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení cyklostezek 

Velká Dlážka - Hranická“ a veřejnou zakázku „Cyklostezka na ulici 

Palackého v Přerově“   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

Velká Dlážka - Hranická“ dle důvodové zprávy,  

 

2 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Cyklostezka na ulici 

Palackého v Přerově“ dle důvodové zprávy.  

 

685/17/7/2021 Dotační program C. 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 vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021 ve výši 2 

500 000 Kč. 
  

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačního programu jsou 

přílohou této důvodové zprávy. 
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Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2021 

 

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

bodu 1 usnesení v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu, k jejich uzavření a podpisu. 

 

686/17/8/2021 AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace z 

Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro rok 2021 v 

oblasti sportu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 28 000 Kč z Dotačního programu B statutárního města 

Přerova pro oblast sportu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a žadatelem AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR, Dluhonská 

1350/43, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00533751, na částečnou úhradu nákladů 

organizace sportovní akce Mistrovství ČR v autokrosu v roce 2021. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města 

Přerova pro rok 2021,  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2021 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
    Dotační program B 416,8 - 28,0 388,8 
3419 610 Sport - Dotační program B 0 + 28,0 28,0 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

687/17/9/2021 Technické zhodnocení majetku již svěřeného příspěvkovým 

organizacím 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí nový způsob předání technického 

zhodnocení svěřeného majetku příspěvkovým organizacím v souladu s výkladem MFČR uvedeným v 

důvodové zprávě tohoto materiálu. Při předání technického zhodnocení svěřeného majetku se nebude 

upravovat zřizovací listina, příspěvkové organizaci se sdělí navýšení hodnoty svěřeného majetku o 

hodnotu technického zhodnocení.  

 

688/17/9/2021 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

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

pololetí 2020 

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

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

pololetí 2020  
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689/17/9/2021 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 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 8. 2. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Bohumír Střelec 

člen Rady města Přerova 

 


