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USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12. dubna 2021 

 

690/18/1/2021 Zahájení, schválení programu 18. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12. dubna 2021,  

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala a Ludmilu Tomaníkovou za ověřovatele zápisu 18. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova.  

 

 

691/18/2/2021 Složení slibů nových členů Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí složení slibu členky Zastupitelstva města Přerova paní Ireny Hanzlové,           

v souladu s §69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

2. bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova JUDr. Zdeňka Žambocha,     

v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

693/18/3/2021 Informace o činnosti Rady města Přerova od  17. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(56. schůze Rady města Přerova konané dne 11.2.2021, 57. schůze Rady města Přerova konané dne 

25.2.2021, 58. schůze Rady města Přerova konané dne 11.3.2021, 59. schůze Rady města Přerova 

konané dne 25.3.2021).  

 

 

692/18/3/2021 Návrh na personální obsazení předsedy Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí v souladu s §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedou Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova Mgr. Věru Vránovou, Ph.D.  
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694/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 569/9 v 

budově bytový dům č.p. 569,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 466 v k.ú. Přerov (Bratrská 24) 

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

převod nebytové jednotky č. 569/9 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 569, příslušné       

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Bratrská 24)             

o celkové výměře 49,53 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu č.p. 569, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466 v k.ú. Přerov a na 

pozemku p.č. 466 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 4953/63967 z vlastnictví statutárního 

města Přerova do vlastnictví spolku Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s., se sídlem Přerov            

I-Město, Bratrská 569/24, IČ 07092610.  

 

 

695/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 3820, jehož 

součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336,  příslušný k části obce 

Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. v k.ú. Přerov (Strojař) 

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

převod pozemku p.č. 3820 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 2.819 m2, jehož součástí je objekt 

občanského vybavení č.p. 336, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 ost. pl., 

ost. komunikace o celkové výměře 2.323 m2 vše v k.ú. Přerov (Strojař) z vlastnictví statutárního města 

Přerov.  

 

 

696/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. 

Přerov. 

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

převod části pozemku p.č. 2883/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 140 m2 v k.ú. 

Přerov, z majetku statutárního města Přerova.  

 

 

697/18/4/2021 Záměry statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2580/4 v 

k.ú. Přerov, částí pozemků p.č. 6820/1, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20, p.č. 

6820/21, p.č. 6820/22, p.č. 6824/13 vše v k.ú. Přerov, části pozemku p.č. 

1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 2580/4 orná 

půda o výměře 20100 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova a ukládá Radě 

města Přerova schválit vyhlášení a podmínky výběrového řízení.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 6820/1 orná 

půda o výměře cca 1100 m2, části p.č. 6820/19 orná půda o výměře cca 14900 m2, části p.č. 
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6820/20 orná půda o výměře cca 1370 m2, pozemku p.č. 6820/21 orná půda o výměře         

1400 m2, části p.č. 6820/22 orná půda o výměře cca 2600 m2 a části p.č. 6824/13 orná půda     

o výměře cca 220 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova a ukládá Radě 

města Přerova schválit vyhlášení a podmínky výběrového řízení.  

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 1040/7 orná 

půda o výměře cca 42500 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z majetku statutárního města Přerova     

a ukládá Radě města Přerova schválit vyhlášení a podmínky výběrového řízení.  

 

 

698/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova  – pozemku p.č. 1144/1 v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou                                                                                                                                                                

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

převod pozemku p.č. 1144/1 ostatní plocha o výměře 919 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou    

z majetku statutárního města Přerova.  

 

 

699/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerova  – pozemků p.č. 1014 a p.č. 

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

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

převod pozemku p.č. 249/2 zahrada o výměře 135 m2 a pozemku p.č. 1014 orná půda o výměře       

1207 m2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova z majetku statutárního města Přerova.  

 

 

700/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí  – 

pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Lověšice u 

Př., k.ú. Bochoř                                                                                                                                                                

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

pozemků p.č. 6169/2 ostatní plocha o výměře 74 m2, p.č. 6212 ostatní plocha o výměře 1060 m2, p.č. 

7102/2 ostatní plocha o výměře 46 m2, p.č. 7160/3 ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 7160/4 ostatní 

plocha o výměře 9 m2, p.č. 7164/5 zahrada o výměře 2395 m2, p.č. 7164/6 orná půda o výměře     

1774 m2, p.č. 7164/15 orná půda o výměře 2040 m2, p.č. 7166/9 orná půda o výměře 1162 m2, p.č. 

7166/17 orná půda o výměře 2797 m2, p.č. 7166/40 ostatní plocha o výměře 94 m2, p.č. 7166/62 orná 

půda o výměře 3354 m2, p.č. 7166/66 ostatní plocha o výměře 1328 m2, p.č. 7166/158 ostatní plocha 

o výměře 204 m2, p.č. 7166/160 ostatní plocha o výměře 1309 m2, p.č. 7167/5 zahrada o výměře    

1234 m2, p.č. 7167/8 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 7167/9 orná půda o výměře 196 m2, p.č. 

7167/10 ostatní plocha o výměře 121 m2, p.č. 7167/11 ostatní plocha o výměře 32 m2, p.č. 7167/18 

orná půda o výměře 76 m2, p.č. 7167/19 ostatní plocha o výměře 61 m2, p.č. 7167/20 orná půda o 

výměře 102 m2, p.č. 7167/22 orná půda o výměře 9 m2, p.č. 7167/31 orná půda o výměře 408 m2, p.č. 

7167/32 orná půda o výměře 1483 m2, p.č. 7167/33 ostatní plocha o výměře 3568 m2, p.č. 7167/41 

ostatní plocha o výměře 124 m2, p.č. 7167/42 ostatní plocha o výměře 3167 m2, p.č. 7167/47 orná 

půda o výměře 4 m2, p.č. 7167/48 ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 7167/49 orná půda o výměře    

22 m2, p.č. 7167/53 orná půda o výměře 12 m2, p.č. 7167/54 ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 

7167/55 orná půda o výměře 11 m2, p.č. 7167/57 orná půda o výměře 8 m2, p.č. 7167/58 ostatní 

plocha o výměře 3 m2, p.č. 7167/59 orná půda o výměře 1 m2, p.č. 7167/63 ostatní plocha o výměře    

3 m2, p.č. 7167/64 ostatní plocha o výměře 1 m2, p.č. 7167/65 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č. 
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7167/66 ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 7167/67 ostatní plocha o výměře 51 m2, p.č. 7167/75 

ostatní plocha o výměře 1473 m2, části p.č. 6163/1 ostatní plocha o výměře cca 185 m2, části p.č. 

6163/2 orná půda o výměře cca 98 m2, p.č. 7279/45 ostatní plocha o výměře 1127 m2, p.č. 7279/46 

ostatní plocha o výměře 73 m2, části p.č. 7279/47 o výměře cca 17 m2 vše v k.ú. Přerov,  

pozemků části p.č. st. 557/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 9 m2, p.č. 526/9 ostatní plocha o 

výměře 1492 m2, části p.č. 541/1 ostatní plocha o výměře cca 472 m2 a cca 278 m2, p.č. 542/6 ostatní 

plocha o výměře 48 m2, p.č. 548 ostatní plocha o výměře 1343 m2, části p.č. 633/10 ostatní plocha o 

výměře cca 597 m2, části p.č. 633/11 zahrada o výměře cca 858 m2, části p.č. 633/40 zahrada o 

výměře cca 2971 m2, p.č. 633/41 ostatní plocha o výměře 7836 m2, části p.č. 633/42 ostatní plocha o 

výměře cca 3274 m2, p.č. 633/53 ostatní plocha o výměře 8595 m2, p.č. 633/54 ostatní plocha o 

výměře 110 m2 vše v k.ú. Předmostí,  

pozemků p.č. 54 orná půda o výměře 142 m2, p.č. 1145/9 ostatní plocha o výměře 238 m2, p.č. 

1145/16 ostatní plocha o výměře 949 m2, p.č. 1145/45 ostatní plocha o výměře 34 m2, p.č. 1145/46 

ostatní plocha o výměře 14 m2, p.č. 1145/50 ostatní plocha o výměře 54 m2, části p.č. 1309 ostatní 

plocha o výměře cca 37 m2, p.č. 1183 orná půda o výměře 232 m2, p.č. 1195 orná půda o výměře 234 

m2, p.č. 1196 orná půda o výměře 132 m2, p.č. 1307 orná půda o výměře 307 m2, p.č. 1308 ostatní 

plocha o výměře 337 m2, p.č. 1314 orná půda o výměře 823 m2 vše v k.ú. Dluhonice,  

pozemků p.č. 1649/2 orná půda o výměře 63 m2, p.č. 1665/2 ostatní plocha o výměře 30 m2, p.č. 

2174/2 orná půda o výměře 268 m2, p.č. 2174/18 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č. 2175/12 orná 

půda o výměře 461 m2, p.č. 2176/3 ostatní plocha o výměře 573 m2, části p.č. 2176/29 orná půda o 

výměře cca 1474 m2, p.č. 2176/32 orná půda o výměře 111 m2, p.č. 2176/36 orná půda o výměře      

44 m2, p.č. 2176/55 ostatní plocha o výměře 4 m2, p.č. 2176/59 orná půda o výměře 95 m2, části p.č. 

1477/2 ostatní plocha o výměře cca 71 m2, části p.č. 1665/1 ostatní plocha o výměře cca 22 m2 vše v 

k.ú. Bochoř, 

pozemků p.č. 491/3 ostatní plocha o výměře 69 m2, p.č. 548/26 orná půda o výměře 66 m2, p.č. 

548/31 ostatní plocha o výměře 881 m2, p.č. 548/40 orná půda o výměře 23 m2, p.č. 548/43 orná půda 

o výměře 119 m2, p.č. 548/46 orná půda o výměře 29 m2, p.č. 548/51 orná půda o výměře 199 m2, 

p.č. 548/54 orná půda o výměře 597 m2, p.č. 548/57 ostatní plocha o výměře 220 m2, p.č. 548/59 orná 

půda o výměře 2441 m2, p.č. 548/60 orná půda o výměře 185 m2, p.č. 548/63 orná půda o výměře    

25 m2, p.č. 548/83 orná půda o výměře 2 m2, části p.č. 481/3 ostatní plocha o výměře cca 2 m2, p.č. 

549/22 orná půda o výměře 1647 m2, p.č. 549/23 trvalý travní porost o výměře 19 m2, p.č. 549/27 

ostatní plocha o výměře 102 m2, p.č. 549/34 ostatní plocha o výměře 134 m2, p.č. 549/38 ostatní 

plocha o výměře 138 m2, části p.č. 386/3 orná půda o výměře cca 37 m2, části p.č. 549/13 ostatní 

plocha o výměře cca 155 m2, p.č. 495/1 ostatní plocha o výměře 31 m2, p.č. 491/2 ostatní plocha o 

výměře 5 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

ve vlastnictví statutárního města Přerova  

  

za pozemek p.č. 1145/40 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Dluhonice, 

pozemky část p.č. 7166/153 zahrada o výměře cca 192 m2, část p.č. 7166/154 zahrada o výměře cca 

253 m2, p.č. 7166/155 zahrada o výměře 6 m2, část p.č. 6210/3 zahrada o výměře cca 23 m2 vše v k.ú. 

Přerov, 

pozemky p.č. 322/39 orná půda o výměře 88 m2, p.č. 330/41 orná půda o výměře 708 m2, část p.č. 

330/40 orná půda o výměře cca 989 m2, část p.č. 548/23 orná půda o výměře cca 7 m2, p.č. 548/78 

orná půda o výměře 1m2, p.č. 330/38 orná půda o výměře 307 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, 

pozemky část p.č. 633/39 zahrada o výměře cca 330 m2, část p.č. 633/38 zahrada o výměře cca        

323 m2, část p.č. 633/37 zahrada o výměře cca 299 m2, část p.č. 633/36 zahrada o výměře cca          

208 m2, část p.č. 633/32 zahrada o výměře cca 224 m2, p.č. 633/63 zahrada o výměře 176 m2, část 

p.č. 633/21 orná půda o výměře cca 178 m2, část p.č. 633/20 zahrada o výměře cca 202 m2, část p.č. 

633/18 zahrada o výměře cca 302 m2, část p.č. 633/17 zahrada o výměře cca 490 m2, p.č.st. 422 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, část p.č. 633/71 zahrada o výměře cca 239 m2, část p.č. 

st. 556 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 7 m2, část p.č. 633/12 zahrada o výměře cca 522 m2, 

část p.č. 633/13 zahrada o výměře cca 172 m2, p.č. 633/73 zahrada o výměře 57 m2, p.č. 633/74 

zahrada o výměře 137 m2, část p.č. 633/76 zahrada o výměře cca 156 m2, část p.č. 633/75 orná půda o 

výměře cca 121 m2, část p.č. st. 478 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, část p.č. 633/33 

zahrada o výměře cca 58 m2, p.č. st. 592 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, část p.č. 633/35 



5 

 

zahrada o výměře cca 77 m2, část p.č. 633/34 zahrada o výměře cca 67 m2 vše v k.ú. Předmostí 

ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu vykonává Ředitelství silnic    

a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 

65993390 

s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků.  

 

 

701/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č.  756, příp. p.č. 

592 za část pozemku p.č 686/17, pozemky 665/24, p.č. 665/25, p.č. 

666/12 ve vlastnictví fyzické osoby vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 592 trvalý travní porost o výměře 14231 m2 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova nebo jeho části za část pozemku p.č. 686/17 orná půda o výměře cca      

50 m2, p.č. 666/12 trvalý travní porost o výměře 970 m2, p.č. 665/24 trvalý travní porost o 

výměře 1466 m2, p.č. 665/25 trvalý travní porost o výměře 791 m2 vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova ve vlastnictví ***.  

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 756 orná půda o výměře 16515 m2 v k.ú. Kozlovice 

u Přerova nebo jeho části za část pozemku p.č. 686/17 orná půda o výměře cca 50 m2, p.č. 

666/12 trvalý travní porost o výměře 970 m2, p.č. 665/24 trvalý travní porost o výměře       

1466 m2, p.č. 665/25 trvalý travní porost o výměře 791 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova       

ve vlastnictví ***.  

 

 

702/18/4/2021 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 a pozemku p.č. 6552/21 oba v 

k.ú. Přerov  

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 ostatní plocha o výměře 253 m2 a pozemku 

p.č. 6552/21 ostatní plocha o výměře 14 m2 oba v k.ú. Přerov, geometrickým plánem č. 7197-

205/2020 přisloučené do pozemku p.č. 6552/44 ost. plocha v k.ú. Přerov do vlastnictví Stami Hranice 

s.r.o., se sídlem Skalní 1942, 753 01 Hranice, IČ 26849216, za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 

120.000,- Kč, která bude navýšena o částku 25.200,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty podle 

platné sazby daně dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Součástí kupní smlouvy je i 

úhrada za bezesmluvní užívání pozemků bez právního důvodu za dobu 3 roky zpětně od právních 

účinků provedení vkladu vlastnického práva k předmětu převodu do katastru nemovitostí stanovenou 

na základě vnitřního předpisu 12/2017 vydaného Radou města Přerova ve výši 166.527,- Kč.  

 

 

703/18/4/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2617/2 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2617/2 zastavěná 

plocha nádvoří o výměře 29 m2 v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. 

P*** K***, bytem *** za kupní cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem       
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ve výši 18.300,- Kč. Dodání pozemku je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. Součástí ujednání 

kupní smlouvy je i úhrada za bezesmluvní užívání pozemku za období od 15. 7. 2020 do doby 

právních účinků vkladu práva dle této kupní smlouvy ve výši 23,- Kč/m2/rok.  

 

 

704/18/4/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části p.č. 482/1 a pozemku p.č. 736/2 oba v k.ú. Penčičky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 482/1 trvalý 

travní porost o výměře 24 m2 a pozemku p.č. 736/2 zahrada o výměře 57 m2 vše v k.ú. Penčičky - dle 

geometrického plánu č. 353-217/2019 označené jako pozemek p.č.736/2 zahrada o výměře 81 m2         

v k.ú. Penčičky z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana M*** M***, bytem *** za 

kupní cenu ve výši 12.380,- Kč, která bude navýšena příslušnou sazbu DPH - cena v místě a čase 

obvyklá.  

 

 

705/18/4/2021 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

- podílu id. ½ pozemku p.č. 1300/14 v k.ú. Rousínov u Vyškova 

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

statutárního města Přerova - podílu id. ½ pozemku p.č.1300/14 ost. plocha o výměře 125 m2 v k.ú. 

Rousínov u Vyškova do vlastnictví Města Rousínov, se sídlem Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 

Rousínov, IČ 00292281, za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 6.250,- Kč. Dodání pozemku není 

plněním, které je předmětem daně z přidané hodnoty. 

 

 

706/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/64 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. 5466/64 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. 5466/64       

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

203, 751 16 Želatovice.  

 

 

707/18/4/2021 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 831/55 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. neschvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 831/31 ostatní plocha, jiná plocha označená geometrickým plánem č. 721-

204/2020 jako p.č. 831/55 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Přerov,                  

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

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

 

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

pozemku p.č. 831/31 ostatní plocha, jiná plocha označená geometrickým plánem č. 721-

204/2020 jako p.č. 831/55 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Přerov, z 

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

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

 

 

708/18/4/2021 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků v k.ú. Přerov pro realizaci stavby „Propojení 

komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemků – spoluvlastnického podílu id 1/3 části pozemku p.č. 

6750/62 ostatní plocha o výměře 457 m2, části p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1348 

m2, části p.č. 6752/40 ostatní plocha o výměře cca 1 m2, části pozemku p.č. 6752/72 ostatní 

plocha o výměře cca 205 m2, části pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha o výměře cca 84 m2 

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

Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu ve výši 1100,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností NORSOL s.r.o., 

IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem, a dále po realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa 

výstavby část SO 101.1.1) včetně dosažení pravomocného kolaudačního rozhodnutí 

povolujícího předmětnou komunikaci zbudovanou na popsaných pozemcích, na základě výzvy 

budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude geometrický plán na 

oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním úřadem nejpozději však do 3 let 

od účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

 

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1708 m2, 

části pozemku p.č. 6752/72 ostatní plocha o výměře cca 28 m2, části pozemku p.č. 6752/39 

ostatní plocha o výměře cca 31 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 z vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, 

se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město do vlastnictví statutárního města Přerova 

za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností NORSOL s.r.o., 

IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem, a dále po realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa 
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výstavby část SO 101.1.2 a část SO 101.1.3) včetně dosažení pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí povolujícího předmětnou komunikaci zbudovanou na popsaných pozemcích na 

základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude 

geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním úřadem 

nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

 

3. schvaluje úplatný převod části p.č. 6750/1 ostatní plocha o výměře cca 317 m2, 

spoluvlastnického podílu id 2/3 části p.č. 6750/62 ostatní plocha o výměře 457 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 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- 

Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností EMOS property 

s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem, a dále po realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa 

výstavby část SO 101.1.1) včetně dosažení pravomocného kolaudačního rozhodnutí 

povolujícího předmětnou komunikaci zbudovanou na popsaných pozemcích, na základě výzvy 

budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude geometrický plán na 

oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním úřadem nejpozději však do 3 let 

od účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

 

4. schvaluje úplatný převod 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 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti EMOS 

property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, včetně 

DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností EMOS property 

s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem, a dále po realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa 

výstavby část SO 101.1.2 a část SO 101.1.3) včetně dosažení pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí povolujícího předmětnou komunikaci zbudovanou na popsaných pozemcích na 

základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude 

geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním úřadem 

nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

 

5. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 
529 047,9 * + 8 090,5 537 138,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300673 

– Převod pozemků 6752/41, 6752/40, 

6752/40, 6752/39, 6752/72, 6752/76 

– propoj Kopaniny) 

0,0 + 8 090,5 8 090,5 
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709/18/4/2021 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností – Dodatek č. 1 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu sjednaných činností – poskytování 

komunálních služeb a příkazní smlouvě č. MMPr/SML/1826/2020 uzavřené dne 15.12.2020 

mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a společností Technické služby města 

Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I - Město jako 

zhotovitelem, jehož předmětem je navýšení nejvýše přípustné ceny na částku 139.338.000,-Kč 

včetně DPH a doplnění povinností objednatele a zhotovitele v oblasti odpadového 

hospodářství z důvodu změn vyvolaných vydáním nového zákona č. č. 541/2020 Sb., o 

odpadech účinného od 1.1.2021.  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 1333 830 Poplatky za uložení odpadů 

  
2 000,0 + 3 050,0 5 050,0 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

  

526 197,9 * + 2 850,0 529 047,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 522 Komunální služby 

  
133 438,0 + 5 900,0 139 338,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

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

 Komunální služby 

  
133 438,0 + 5 900,0 139 338,0 

 

 

710/18/5/2021 Rozpočtové opatření - převody II 

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

důvodové zprávy.  

 

 

711/18/5/2021 Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6 

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

důvodové zprávy.  

 

 

 



10 

 

712/18/5/2021 Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6 - dodatek 

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

 

 

713/18/5/2021 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova 

sestavenou ke dni 31.12.2020, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek včetně výsledku hospodaření ve výši 241.496.021,63 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie 

výsledek hospodaření předcházejících účetních období.  

 

 

714/18/5/2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2021, kterou se zrušuje Obecně závazná 

vyhláška č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu s účinností od 01.05.2021 dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2021, o místním poplatku z pobytu                 

s účinností od 01.01.2022 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

             Termín: 30.04.2021 

 

 

715/18/5/2021 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 

Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici 

Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého 

kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, IČ:70885940, na vybavení jednotky 

na centrální požární stanici Přerov. Darovací smlouva bude uzavřena dle návrhu uvedeného      

v příloze tohoto materiálu.  

 

2.  schvaluje následující úpravy 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 
526 047,9 * + 150,0 526 197,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
5511 110 Požární ochrana - profesionální část 0,0 + 150,0 150,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
24 525,0 * + 150,0 24 675,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

3.  pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem darovací smlouvy dle bodu 

1 tohoto usnesení.  

 

 

716/18/6/2021 Veřejná zakázka „Pořízení 2 kusů dopravního automobilu pro JSDH“ 

– schválení záměru zadat veřejnou zakázku a zajištění financování   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Pořízení 2 kusů dopravního 

automobilu pro JSDH“, dle důvodové zprávy,  

 

2 schvaluje závazek dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dodávky a poskytnutou dotací    

do plné výše z vlastních zdrojů, dle důvodové zprávy.  

 

 

717/18/6/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propagační a reklamní 

služby“   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Propagační a reklamní služby“ 

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 
537 138,4 * + 3 630,0 540 768,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6171 110 Akce nad 500 tis. Kč (č. 1100675 

– Propagační a reklamní služby  

v rámci ledního hokeje) 

0,0 + 3 630,0 3 630,0 
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718/18/7/2021 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 24 000 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 motokrosu 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: 15.05.2021 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
    Dotační program B 388,8 - 24,0 364,8 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 
628,0* + 24,0 652,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

719/18/8/2021 PŘEROV Cup 2021 - dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

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

subjektem Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s., IČ 63831180, se sídlem Svatopluka Čecha 

1607/40, Královo Pole, 612 00 Brno, jako příjemcem dotace, na realizaci akce „PŘEROV Cup 

2021 ". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2021.  

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
    Dotační program B 364,8* - 25,0 339,8 

 
4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 
27,0 + 25,0 52,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  
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720/18/9/2021 Novela Vnitřního předpisu MP Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje novelu Vnitřní předpis MP č. 1/2018 „Zásady 

pro poskytování náborového příspěvku zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným             

do Městské policie Přerov“  

 

 

721/18/9/2021 Obecně závazná vyhláška č. .../2021, kterou se mění Obecně závazná 

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

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2021, kterou      

se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku       

v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2020 a Obecně závazné vyhlášky         

č. 6/2020, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

 

722/18/9/2021 Vzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově 

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

k Okresnímu soudu v Přerově Mgr. I.B. 

 

 

723/18/9/2021 Prostory Městské knihovny v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí ustanovení pracovní skupiny, která          

se bude zabývat řešením prostor příspěvkové organizace Městská knihovna v Přerově.  

 

 

724/18/9/2021 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z.s. ve výši 100 000 Kč        

na likvidaci škod po ekologické havárii v řece Bečvě.  

 

2. ukládá Radě města Přerova zajistit finanční krytí této dotace a předložit k projednání             

na příštím zasedání zastupitelstva města.  
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725/18/9/2021 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 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

 

V Přerově dne 12. dubna 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

   Ing. Tomáš Dostal 

      člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

  

 


