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USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 7. června 2021 

 

2242/19/1/2021 Zahájení, schválení programu 19. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 7. června 2021,  

 

2. schvaluje Ing. Petra Vránu a p. Marka Dostála za ověřovatele zápisu 19. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova.  

 

2243/19/2/2021 Informace o kontrolách provedených Kontrolním výborem na Odboru 

SVŠ (poskytnuté dotace) 

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

Kontrolním výborem na Odboru SVŠ (poskytnuté dotace).  

 

2244/19/2/2021 Personální změny – místní výbor Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává na základě vlastní žádosti z funkce člena místního výboru Čekyně pana Miloslava 

Kolského,a to s účinností k 7. 6. 2021,  

 

2. volí na základě návrhu Výboru místní části Čekyně členem tohoto místního výboru pana Petra 

Kučeru, a to s účinností od 8. 6. 2021.  

 

2245/19/2/2021 Informace o činnosti Rady města Přerova od  18. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(60. schůze Rady města Přerova konané dne 15.4.2021, 61. schůze Rady města Přerova konané dne 

29.4.2021, 62. schůze Rady města Přerova konané dne 13.5.2021, 63. schůze Rady města Přerova 

konané dne 26.5.2021).  

 

2246/19/3/2021 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod vlastnictví 

statutárního města  Přerov - pozemků  p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 157/6, 

p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 171/1, p.č. 157/4, p.č 170/3, p.č. 157/3, p.č. 

152/5, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 167/1 orná půda o výměře 627 m2, p.č. 166 

zahrada o výměře 68m2, p.č. 157/6 orná půda o výměře 723 m2, p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 

m2, p.č. 151 orná půda o výměře 36 m2, p.č. 171/1 ost. plocha o výměře 532 m2, p.č. 157/4 orná půda 

o výměře 383 m2, p.č 170/3 ost. plocha o výměře 111 m2, p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m2, 

p.č.152/5 orná půda o výměře 946 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova í do vlastnictví TEPLO – CHLAD 

s.r.o., IČ 04491131, se sídlem Tovačovská 1017/4, 750 02 Přerov.  
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2247/19/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 418/1 a 

pozemku p.č. 245/2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 418/1 (orná půda) o 

výměře cca 1500 m2 a pozemku p.č. 245/2 (orná půda) o výměře 2167 m2 oba v k.ú. Lověšice u 

Přerova.  

 

2248/19/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

(sportovních hal) do majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 

3250 stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, 

postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budovy bez čp/če stavba 

občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na 

pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov, na základě využití 

předkupního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí (sportovních 

hal) do majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 3250 stavba občanského vybavení v 

části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budovy bez čp/če stavba 

občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/3, vše v 

k.ú. Přerov, z vlastnictví spolku TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Bezručova 

770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní cenu ve výši 9.000.000,-Kč a podmínek 

uvedených v návrhu smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.  

 

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k budově č.p. 3250 stavba 

občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a 

budově bez čp/če stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na 

pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví spolku TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 

00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní cenu ve výši 

9.000.000,-Kč a podmínek uvedených v návrhu smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.  

 

2249/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 4114/2, p.č. 6590/57, p.č. 4112/4, podílu id. 9/10 

p.č. 6590/49, podílu id. 9/10 p.č. 6590/50, podílu id. 9/10 p.č. 6590/51, 

podílu id. 9/10 p.č. 6590/52, p.č. 6590/58, p.č. 6590/39, p.č. 6590/43, vše 

v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4114/2 ost. plocha o výměře 82 m2, p.č. 6590/57 ost. plocha 

o výměře 90 m2, p.č. 4112/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 109 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/49 

zahrada o výměře 200 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/50 zast. plocha a nádvoří o výměře 85 m2, podílu 

id. 9/10 p.č. 6590/51 ost. plocha o výměře 71 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/52 zahrada o výměře 15 

m2, p.č. 6590/58 ost. plocha o výměře 27 m2, p.č. 6590/39 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m2, p.č. 

6590/43 zast. plocha a nádvoří o výměře 14 m2, vše v k.ú. Přerov do vlastnictví společnosti NAVOS 

a.s., se sídlem Čelakovského 27, 76701 Kroměříž, IČ 47674857 za cenu v čase a místě obvyklou ve 

výši 300.000,- Kč. Dodání nemovitostí je osvobozeno od daně z přidané hodnoty ve smyslu §56 odst. 

3 zákona 235/2004 Sb. Součástí kupní smlouvy je i úhrada za bezesmluvní užívání pozemků bez 

právního důvodu za dobu 3 let před účinností kupní smlouvy do dne, který bude předcházet dni, ve 
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kterém nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch kupujícího 

do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy, ve výši 83.904,- Kč/rok, stanovenou na základě 

vnitřního předpisu 12/2017 vydaného Radou města Přerova.  

 

2250/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - bytové jednotky č. 1378/14 v budově bytový dům č.p. 1351, 

1353, 1378, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4)  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod bytové jednotky č. 1378/14 v 

budově bytový dům č.p. 1351, 1353, 1378, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2883/16 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Trávník 4) o výměře 76,9 m2 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 z vlastnictví statutárního města Přerov 

do společného jmění manželů P***D*** a L*** D***za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

1.930.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

2251/19/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 1596  v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1596 dle 

geometrického plánu č. 635-46/2021 označené jako pozemek p.č. 1596/1 orná půda o výměře 1.465 

m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti Silack s.r.o., se 

sídlem Bystrovany č.p. 234, IČ 26840081 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 168.475,-Kč. 

Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

2252/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerov - bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. 

Přerov (Trávník 20)  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod bytové jednotky č. 1032/2 v 

budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. 

Přerov (Trávník 20) o celkové výměře 27,10 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu č.p. 1032, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2883/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 271/6424 

z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví P*** S*** za nabídnutou kupní cenu ve 

výběrovém řízení ve výši 1.023.111,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané 

hodnoty.  

 

2253/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerov - bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 

1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod bytové jednotky č. 457/1 v 

budově bytový dům č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) o výměře 23,08 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 2308/203682 z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 
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P***S*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 923.111,-Kč. Dodání předmětu 

převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

2254/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - bytové jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 

1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod bytové jednotky č. 457/12 v 

budově bytový dům č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) o výměře 52,20 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5220/203682 z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 

P*** S*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 1.513.111,-Kč. Dodání předmětu 

převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

2255/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

- pozemků p.č. st. 268/4, p.č. 367/2, p.č. 367/9, p.č. 370/6 a p. č. 556/1, 

vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. st. 268/4 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, pozemku p.č. 367/2 ostatní plocha o výměře 30 m2, 

pozemku p.č. 367/9 ostatní plocha o výměře 9 m2, pozemku p.č. 370/6 ostatní plocha o výměře 82 m2 

a pozemku p.č. 556/1 ostatní plocha o výměře 16 m2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova z majetku 

statutárního města Přerova do vlastnictví manželů Ing. P*** T***, bytem ***, 621 00 Brno a E*** 

T***, bytem *** 683 52 Šaratice za kupní cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 50.000,- Kč, včetně DPH. Součástí ujednání kupní smlouvy je i úhrada za 

bezesmluvní užívání pozemku za období od 14. 9. 2020 do doby právních účinků vkladu práva dle této 

kupní smlouvy ve výši 95,- Kč/m2/rok.  

 

2256/19/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 1384 v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1384 zahrada o 

výměře 199 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní J*** 

M***é, bytem *** za kupní cenu ve výši 49.750,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Převod pozemku 

není předmětem daně z přidané hodnoty.  

 

2257/19/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –

pozemků p.č. 876, p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 876 zahrada o 

výměře 63 m2 a p.č. 877 zahrada o výměře 23 m2 oba v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví paní B***K***, bytem ***za kupní cenu ve výši 24.600,- Kč - cena v místě a 

čase obvyklá. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. Součástí kupní 

smlouvy bude ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků za období od 30.12.2013 do data 

právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a to ve výši 120,- Kč/rok za období 

od 30.12.2013 do 14.6.2017 ve výši 86,- Kč/rok za období od 15.6.2017 do data právních účinků 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 258,- Kč/rok.  
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2258/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p.č. st. 538 a p.č. st. 539 oba v k.ú. Předmostí  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. st. 539 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 486 m2 a pozemku p.č. st. 538 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 

oba v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti MFP paper s.r.o., 

Gen.Štefánika 3581/52, Přerov, IČ: 25899341 za kupní cenu 221.340,- Kč. Dodání předmětu převodu 

je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

2259/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 2294/2, jehož součástí je budova - stavba pro 

administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-

Město, části pozemku p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7 a částí pozemku 

p.č. 2883/1, vše v k.ú. Přerov a zřízení zástavního práva k těmto 

nemovitým věcem v souvislosti s jejich převodem 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2294/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 425 m2, jehož součástí je stavba 

pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-Město, části 

pozemku p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační plocha), označené v geometrickém plánu 

č. 6691-24/2018 ze dne 26.3.2018 jako pozemek p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) o výměře 1 132 m2, pozemku p.č. 2294/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 1 458 m2 a částí pozemku p.č. 2883/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 

označených v geometrickém plánu č. 7151-115/2020 ze dne 19.6.2020 jako pozemky p.č. 

2883/251 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 67 m2 a p.č. 2883/252 (ostatní plocha - 

ostatní komunikace) o výměře 3 m2, vše v k.ú. Přerov, včetně všech jejich součástí a 

příslušenství, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví obchodní společnosti DA 

Trávník s.r.o., IČ 06474063, se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, za celkovou kupní 

cenu ve výši 15.947.157,- Kč a uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 

prodávajícím a obchodní společností DA Trávník s.r.o. jako kupujícím.  

  

Kupní smlouva bude uzavřena v souvislosti se záměrem obchodní společnosti DA Trávník 

s.r.o. na realizaci stavebních úprav budovy č.p. 1117 (Trávník 30), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 2294/2, za účelem poskytování registrované 

pobytové sociální služby – domova se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a k výkonu činností a poskytování služeb 

souvisejících s poskytováním této registrované sociální služby. 

  

Součástí kupní smlouvy bude ujednání, že částka odpovídající kupní ceně bude po podpisu 

kupní smlouvy složena kupujícím na jistotní účet, který bude založen na základě smlouvy o 

jistotním účtu uzavřené dle bodu 2. usnesení u obchodní společnosti UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - 

Michle, jako schovatele a vyplacena schovatelem prodávajícímu do 3 pracovních dnů poté, 

kdy bude schovateli předložen prodávajícím výpis z katastru nemovitostí, na kterém bude 

kupující uveden jako výlučný vlastník předmětu převodu a na kterém nebudou ve vztahu k 

předmětu převodu v části C-LV a D-LV žádné zápisy (zejména, nikoli však výlučně, zástavní 

právo, věcné břemeno, předkupní právo věcné) s výjimkou zástavního práva a dalších práv, 

která budou do katastru nemovitostí zapsána ve prospěch obchodní společnosti UniCredit 

Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 

Praha 4 - Michle, jako zástavního věřitele na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k 
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nemovitým věcem uzavřené dle bodu 3. usnesení, právní vztahy týkající se předmětu převodu 

nebudou dotčeny změnou (tj. na předmětu převodu nebude vyznačena plomba) a na předmětu 

převodu nebude vyznačena žádná poznámka nebo poznámka spornosti ve smyslu ust. § 24 a 

násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o jistotním účtu mezi statutárním městem Přerov jako 

prodávajícím, obchodní společností DA Trávník s.r.o., IČ 06474063, se sídlem Nádražní 

1640, 252 63 Roztoky, jako kupujícím a obchodní společností UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - 

Michle, jako schovatelem. Jistotní účet bude sloužit k vypořádání kupní ceny, kterou bude 

kupující povinen uhradit prodávajícímu na základě kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. 

usnesení. Smlouva o jistotním účtu bude uzavřena na dobu určitou do dne výplaty poslední 

části spravované částky, a to úplatně za odměnu ve výši 16.000,- Kč, kterou prodávající a 

kupující uhradí schovateli společně (tj. každý uhradí schovateli ½ odměny ve výši 8.000,- 

Kč).  

 

3. schvaluje zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2294/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 425 m2, jehož 

součástí je stavba pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-

Město, části pozemku p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační plocha), označené v 

geometrickém plánu č. 6691-24/2018 ze dne 26.3.2018 jako pozemek p.č. 2294/6 (ostatní 

plocha – manipulační plocha) o výměře 1 132 m2, pozemku p.č. 2294/7 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 1 458 m2 a částí pozemku p.č. 2883/1 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace), označených v geometrickém plánu č. 7151-115/2020 ze dne 19.6.2020 jako 

pozemky p.č. 2883/251 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 67 m2 a p.č. 2883/252 (ostatní 

plocha - ostatní komunikace) o výměře 3 m2, vše v k.ú. Přerov, včetně všech jejich součástí a 

příslušenství, k zajištění pohledávek obchodní společnosti UniCredit Bank Czech Republic 

and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, za 

obchodními společnostmi DA Trávník s.r.o., IČ 06474063, se sídlem Nádražní 1640, 252 63 

Roztoky, a DA Care s.r.o., IČ 01926519, se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha, ve 

výši 12.800.000,- CZK a příslušenství a budoucích pohledávek v celkové výši 12.800.000,- 

Kč, které mohou vzniknout do 31.12.2034, vyplývajících ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi 

obchodní společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako úvěrujícím na 

straně jedné a obchodními společnostmi DA Trávník s.r.o. a DA Care s.r.o. jako úvěrovaným 

na straně druhé a uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem mezi 

obchodní společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zástavním 

věřitelem, statutárním městem Přerov jako zástavcem a obchodními společnostmi DA Trávník 

s.r.o. a DA Care s.r.o. jako dlužníky.  

  

Součástí smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem bude závazek zástavce, že v 

době od uzavření této smlouvy až do zániku zástavního práva podle této smlouvy nemovité 

věci tvořící zástavu bez souhlasu zástavního věřitele nezcizí ani nezatíží jakýmkoli právem ve 

prospěch třetí osoby, s tím, že tento závazek se zřizuje jako věcné právo ve prospěch 

zástavního věřitele ve formě zákazu zcizení a zatížení zástavy a vznikne vkladem do katastru 

nemovitostí, přičemž zákaz zcizení a zatížení se nevztahuje na prodej nemovitých věcí 

tvořících zástavu do vlastnictví obchodní společnosti DA Trávník s.r.o.  

 

2260/19/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – budovy č.e. 608 rodinná 

rekreace v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 

2554/7 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva 

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

statutárního města Přerova – budovy č.e. 608 rodinná rekreace v části obce Přerov I-Město, 

postavené na pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov, ze společného jmění manželů R*** Kuby, 

bytem ***, 750 02 Přerov a M*** K***, bytem ***, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní 

cenu ve výši 400.000,-Kč.  

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k budově č.e. 608 rodinná 

rekreace v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov, ze 

společného jmění manželů R*** K***, bytem ***8, 750 02 Přerov a M*** K***, bytem ***, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní cenu ve výši 400.000,-Kč.  

 

 

2261/19/3/2021 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 509/18 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 – pozemku 

p.č. 509/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 629 m2 v k.ú. Předmostí, ve 

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

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

 

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

pozemku p.č. 509/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 629 m2 v k.ú. Předmostí, ve 

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 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 53.800,00 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 
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věcným břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně 

prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

  

5. Úhradu smluvní pokuty dle odst. 2 a 3 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 

kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení 

smluvní pokuty. 

  

6. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování 

znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel 

uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena 

písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty. 

  

7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v odst. 1 tohoto článku kontrolovat, 

zda jsou všechny smluvní povinnosti dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci 

poskytnout odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto závazku nabyvatele se 

sjednává závazek nabyvatele uhradit převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 

15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení 

smluvní pokuty. 

  

8. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci pravdivou a úplnou 

písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. 

Čl. II., odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve 

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

závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to ve lhůtě 15 

kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení 

smluvní pokuty. 

  

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

plnění, 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 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 veřejně prospěšnou stavbu cyklostezky v rámci stavby 

„Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“ nejpozději do 5 let od právních účinků vkladu 

vlastnického práva dle smlouvy do katastru nemovitostí. V případě, že k realizaci veřejně 

prospěšné stavby v této lhůtě nedojde, zavazuje se nabyvatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 

53.800,00 Kč za nesplnění tohoto závazku. Tím nejsou dotčena ostatní ust. odst. 2 a odst. 3. 

Poruší-li nabyvatel povinnost dle čl. II odst. 2 smlouvy – umístění a zbudování části zemního 

tělesa cyklostezky a stavby zpevněné plochy ochranného ostrůvku 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 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 smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se 

zřizuje jako věcné právo.  
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2262/19/3/2021 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu 

o velikosti id. 12/38 na pozemku p.č. 2553/45 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

velikosti id. 12/38 na pozemku p.č. 2553/45 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 20 

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 – podílu o 

velikosti id. 12/38 na pozemku p.č. 2553/45 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 20 

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.  

 

2263/19/3/2021 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu 

o velikosti id. 151/2736 na pozemku p.č. 5307/520 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

velikosti id. 151/2736 na pozemku p.č. 5307/520 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 

65 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 – podílu o 

velikosti id. 151/2736 na pozemku p.č. 5307/520 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 

65 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.  

 

2264/19/3/2021 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - komunikace a částí pozemků p.č. 560, p.č. 226, p.č. 375, p.č. 

379, p.č. 562, p.č. 565, p.č. 704 vše v k.ú. Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod:  

  

- příjezdové a obslužné komunikace umístěné na částech pozemků p.č. 560 dle geometrického plánu č. 

516-17/2021 označené jako p.č. 560/2, p.č. 226 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené 

jako p.č. 226/2, p.č. 375 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 375/2, p.č. 379 

dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 379/2, p.č. 562 dle geometrického plánu č. 

516-17/2021 označené jako p.č. 562/2, p.č. 565 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené 

jako p.č. 565/2, p.č. 704 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 704/2 vše v k.ú. 

Čekyně a části pozemku p.č. 560 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 560/2 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1201 m2 z podílového spoluvlastnictví:  

SJM *** P*** a D***F***, bytem *** k id 1/6,  

***M*** F***, bytem *** k id 1/6,  

***. Z*** K***, bytem*** k id 1/6,  

SJM manželů ***. S*** a ***. I*** M***, bytem *** k id 1/6 

SJM R*** P*** bytem *** a *** I*** P***, bytem *** k id 1/6 

SJM *** B*** a *** L*** S***, bytem *** k id 1/6, 

  

- části pozemku p.č. 226 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 226/2 ostatní 
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plocha, ostatní komunikace o výměře 105 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů *** I*** 

P***, bytem ***a R*** P*** bytem ***, 

  

- části pozemku p.č. 375 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 375/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů *** I*** a 

***. S*** M***, oba bytem ***,  

  

- části pozemku p.č. 379 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 379/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů *** P*** a 

D*** F***, bytem ***, 

  

- části pozemku p.č. 562 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 562/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2 v k.ú. Čekyně z vlastnictví Bc. Mileny Fuskové, bytem 

Sasina 5, 67932 Svitávka, 

  

- části pozemku p.č. 565 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 565/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 62 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů ***B*** a 

***. L*** S***, bytem *** 

  

- části pozemku p.č. 704 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 704/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2 v k.ú. Čekyně z vlastnictví *** Z*** K***, ***. 

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi vlastníky pozemků p.č. 560, p.č. 

226, p.č. 375, p.č. 379, p.č. 562, p.č. 565, p.č. 704 vše v k.ú. Čekyně jako budoucími dárci a 

statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena do 30 dnů 

od doručení geometrického plánu na rozdělení pozemků potvrzeného katastrálním úřadem budoucímu 

obdarovanému a současně doručení souhlasu (rozhodnutí) o dělení pozemků, případně jiného 

dokumentu potřebného pro zápis změn navrhovaných geometrickým plánem, nejpozději však do 1 

roku od uzavření budoucí darovací smlouvy  

 

2265/19/3/2021 Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 5289/2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část 

pozemku p.č. 5290/97 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Dřevočal 

s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 5289/2 ost. plocha, 

ost. komunikace označené dle geometrického plánu č. 7281-25/2021 jako pozemek p.č. 5289/108 ost. 

pl., jiná plocha o výměře 91 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část 

pozemku p.č. 5290/97 ost. plocha, jiná plocha označeného dle geometrického plánu č. 6996-111/2019 

jako pozemek p.č. 5290/246 ost. pl., ost. komunikace o výměře 76 m2 ve vlastnictví společnosti 

DŘEVOČAL s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Sušilova 1137/51, IČ 27773434. Směna bude 

realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve prospěch statutárního města Přerova 

ve výši 5.700,-Kč.  

 

2266/19/3/2021 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část pozemku 

p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  - dodatek č. 1 

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

budoucí směnné smlouvě na pozemek p.č. 6696 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 583 m2 v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6693 ost. plocha, jiná plocha o 

výměře 135 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem 

Přerov I-Město, Kratochvílova 128/41, IČ 00053236 uzavřené dne 15.9.2020. 
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Dodatek č. 1 se týká změny čl. II odst. 3 smlouvy, jehož nové znění zní: "Smluvní strany se dohodly, 

že budoucí první směňující vyzve budoucího druhého směňujícího k uzavření směnné smlouvy, dle 

této smlouvy o budoucí smlouvě směnné do 6 měsíců poté, co bude geometrickým plánem zaměřena 

část pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov po provedení stavby “propojení cyklostezek Velká Dlážka - 

Hranická”, nejpozději však do 30.6.2022." Ostatní ujednání smlouvy se nemění.  

 

2267/19/3/2021 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 368/4 za část pozemku 

p.č. 368/2 oba v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 368/4 orná půda o 

výměře 1395 m2 v k.ú. Předmostí dle geometrického plánu č. 1293-100/2019 ve vlastnictví 

statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 368/2 orná půda o výměře 1395 m2 v k.ú. Předmostí 

dle geometrického plánu č. 1293-100/2019 ve vlastnictví pana *** J*** K***, bytem ***s doplatkem 

rozdílu cen pozemků ve výši 69.750,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova.  

 

2268/19/3/2021 Stavba „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes 

výstaviště“ - převod dokumentace a práv a povinností ze stavebního 

povolení a územního rozhodnutí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 708/18/4/2021, bod 1, bod 2, bod 3 a bod 4 přijaté na 18. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova dne 12.4.2021.  

 

2. schvaluje převod práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení č. 31/2020 

vydaného dne 29.7.2020 Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí pod č.j. MMPr/158864/2020/Bo na stavbu „Propojení komunikace ulice Kopaniny-

Lipnická přes výstaviště" v rozsahu SO 101.1.1. MK Lipnická-U Výstaviště (km 0,100-0,320) 

a z územního rozhodnutí č. 11/2020 vydaného dne 29.1.2020 Magistrátem města Přerova, 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. MMPr/023141/2020/VaP na stavbu 

„Propojení komunikace ulice Kopaniny-Lipnická přes výstaviště" v rozsahu SO 401.1.1. 

Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,000-0,320) a převod odpovídající části 

projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost EPROJEKT s.r.o., se sídlem Na Hrázi 

781/15, 75002 Přerov I - Město,  

mezi statutárním městem Přerov jako převodcem a společností EMOS property s.r.o., IČ: 

62301527, se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov k id 1/2 a společností 

NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město k id 1/2 

jako nabyvateli za dohodnutou úplatu ve výši 192.670,- Kč bez DPH.  

 

3. schvaluje převod práv a povinností vyplývajících z Rozhodnutí vydaného dne 9.9.2020 

Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. 

MMPr/188696/2020/PeZ o povolení k nakládání s povrchovými vodami - jinému nakládání a 

stavebnímu povolení ke stavbě vodního díla "Propojení komunikace ulice Kopaniny - 

Lipnická přes výstaviště, SO 301.1. - Odvodnění MK Lipnická - U Výstaviště" a z Územního 

souhlasu č. 122/2020 vydaného dne 29.7.2020 Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí pod č.j. MMPr/159092/2020/VaP s umístěním stavby "Přípojka 

NN k čerpací jímce" Přerov, Přerov I-Město a převod odpovídající části projektové 

dokumentace v rozsahu SO 301.1. - Odvodnění MK Lipnická - U Výstaviště", SO 403 

Rozvody NN a SO 403.1 Rozvody NN k čerpací jímce mezi statutárním městem Přerov jako 

převodcem a společností EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Lipnická 2844, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov k id 1/2 a společností NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem 

Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město k id 1/2 jako nabyvateli za dohodnutou úplatu ve 

výši 249.260,- Kč bez DPH.  
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4. schvaluje převod práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí č. 11/2020 

vydaného Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 

29.1.2020, pod č.j. MMPr/023141/2020/VaP - záměr umístění stavby „Propojení komunikace 

ulice Kopaniny-Lipnická přes výstaviště" Přerov, Přerov I-Město v rozsahu SO 101.1.2 – MK 

Lipnická – U Výstaviště (km 0,320 – 0,500), SO 101.1.3 – MK Lipnická – U Výstaviště (km 

0,500 – 0,650), SO 101.1.4 – Stezka pro chodce a cyklisty, SO 101.1.5 – Chodníky a 

nástupiště BUS, SO 201 – Most přes náhon Strhanec, SO 301.2 – Dešťová kanalizace U 

Výstaviště, SO 401.1.2 – Veřejné osvětlení MK Lipnická – U Výstaviště (km 0,320 – 0,500), 

SO 401.1.3 – Veřejné osvětlení MK Lipnická – U Výstaviště (km 0,500 – 0,700), SO 402 – 

Přeložka NN (NORSOL s.r.o.) a převod práv a povinností vyplývajících ze stavebního 

povolení č. 38/2020 vydaného Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a 

životního prostředí, oddělením stavební úřad dne 23.9.2020 pod č.j. MMPr/200908/2020/Sko 

v rozsahu SO 101.1.3 – MK Lipnická – U Výstaviště (km 0,500 – 0,650), SO 101.1.4 – Stezka 

pro chodce a cyklisty, SO 101.1.5 – Chodníky a nástupiště BUS, SO 201 – Most přes náhon 

Strhanec, SO 301.2 – Dešťová kanalizace U Výstaviště a převod odpovídající části projektové 

dokumentace mezi statutárním městem Přerov jako převodcem a společností NORSOL s.r.o., 

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

dohodnutou úplatu ve výši 984.810,- Kč bez DPH.  

 

2269/19/3/2021 Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, vyúčtování služeb, soudních 

poplatcích a poplatku z prodlení k datu 07.06.2021 v částce 930.753,00 Kč za panem Š*** L***, nar. 

***, bývalým nájemcem bytu č. 1 v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – 

Město (ul. ***).  

 

2270/19/4/2021 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  

 
a)  Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2020, včetně příloh a 

souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2020, a to bez 

výhrad, 

b)  vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 

c)  Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků statutárního města Přerova ke dni 

31.12.2020,  

 

2. bere na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti statutárního města Přerova a jím 

zřízených příspěvkových organizací ke dni 31.12.2020 dle přílohy č. 13.  

 

2271/19/5/2021 Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10 

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

důvodové zprávy.  
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2272/19/5/2021 Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle 

důvodové zprávy.  

 

2273/19/5/2021 Přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 2021003936 ve 

výši do 150 mil. Kč se splatností 15 let mezi statutárním městem Přerov jako úvěrovaným a 

Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, 

jako úvěrujícím, a to ve znění přílohy č. 4 důvodové zprávy. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.  

 

2274/19/5/2021 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace č. SML/0371/2021 se subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, 

z. s. 

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

SML/0371/2021, se subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, z. s., se sídlem U Bečvy 904/1, Přerov I 

- Město, 750 02 Přerov, IČ: 67338500.  

 

2275/19/5/2021 Žádost o individuální dotaci na projekt Paměť národa Střední Morava 

2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 77 500 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem POST BELLUM, z. ú. se sídlem Štěpánská 704/61, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26548526, na částečnou úhradu výdajů souvisejících s 

projektem Paměť národa Střední Morava 2021. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2021.  

 

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 
836 659,1 * + 77,5 836 736,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3319 110 Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 77,5 77,5 

  

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

po úpravě 
  Dotační programy, ostatní dotace a dary 24 675,0  + 77,5 24 752,5 

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  
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2276/19/5/2021 Poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s. na likvidaci škod 

po ekologické havárii v řece Bečvě 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro 

Severní Moravu a Slezsko, se sídlem Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 

00434167, na částečnou úhradu výdajů souvisejících s likvidací škod po ekologické havárii v 

řece Bečvě. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2021.  

 

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) 314 454,8 *  - 100,0 314 354,8 
2349 110 Ostatní záležitosti vody  

v zemědělské krajině 
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 24 752,5 * + 100,0 24 852,5 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

2277/19/6/2021 Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přistoupení města do Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1,  

 

2. pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského podpisem formuláře k přistoupení dle 

přílohy č. 2.  

 

2278/19/7/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické 

náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku „Snížení 

energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – rekuperace“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Snížení energetické 

náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Snížení 

energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – rekuperace“, dle důvodové zprávy,  

 

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

opatření 
rozpočet 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 314 004,8* - 6 000,0 308 004,8 
3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210637 

– Energetický projekt FVO a rekuperace 

ZŠ Přerov) 

0,0 + 6 000,0 6 000,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

2279/19/7/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Pořízení firewallů“ 

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

názvem „Pořízení firewallů“ dle důvodové zprávy.  

 

2280/19/8/2021 ZŠ a MŠ Hranická – zrušení součásti středisko volného času  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší středisko volného času, typu dům dětí a mládeže, které je součástí příspěvkové 

organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 

14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, ke dni 31. 8. 2021,  

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.07.2021 

 

2. schvaluje dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní školy J. A. Komenského a Mateřské 

školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – 

Předmostí, Hranická 14. Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.07.2021 

 

3. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem žádosti o změnu zařazení 

Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, v 

rejstříku škol a školských zařízení vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

za podmínky schválení usnesení v bodě č. 1 tohoto usnesení.  

 

2281/19/8/2021 KSK Limit, z.s. – 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 KSK Limit, z.s., U Tenisu 851/1, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, IČ: 04995619, na částečnou úhradu nákladů organizace sportovní akce Extrémní 

překážkový závod Geroy 2021. 

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: 15.07.2021 
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2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
    Dotační program B 337,8 - 28,0 309,8 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 
652,0 + 28,0 680,0 

 

3. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

2282/19/9/2021 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 

2021 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže 

uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

  

Pro účel A Programu: 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02, Přerov, Žižkova 12, IČ: 

47184469, na projekt „Environmentální vzdělávací aktivity v BIOS ve školním roce 2021/2022“, 

ve výši 26 400 Kč, 

 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 

24, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov, Bartošova 24, IČ 1985996, na projekt „Environmentálně 

zaměřené výukové programy a školní soutěž pro žáky OA Přerov“, ve výši 26 000 Kč, 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 750 02 Přerov I-Město, Havlíčkova 

377/2, IČ: 70259925, na projekt „Ekovýuka 12 – Příroda a zdraví“, ve výši 8 000 Kč, 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, se sídlem Havlíčkova 1286/29, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt „Zahrádkáři sobě i městu v roce 2021“, 

ve výši 10 500 Kč, 

 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, se sídlem 750 02 Přerov, Lešetínská 5, IČ: 49558871, na 

projekt „Bylinková zahrádka“, ve výši 25 230 Kč; 

  

Pro účel B Programu: 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 

11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu „Ekoporadna ORNIS“, ve výši 50 000 Kč; 

  

Pro účel C Programu: 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 

11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu „Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, 

Přerov“, ve výši 300 000 Kč; 

  

Pro účel D Programu: 

 Predmostenzis, z.s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, IČ: 

66743885, na projekt „Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky Popovický 

kopec“, ve výši 316 000 Kč, 

 Naše společná krajina z.s., se sídlem č.p. 274, 751 11 Pavlovice u Přerova, IČ: 26550997, na 

projekt „Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna – 3. etapa“, ve výši 34 000 Kč. 

  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu.  
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2283/19/9/2021 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2021 (Program) 

poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými 

žadateli v uvedené výši: 

 ******na demontáž vrat včetně nadsvětlíku a osazení nových vrat objektu č. p. 4, 

Horní náměstí č. o. 4, Přerov, pozemek p. č. 259, k.ú. Přerov, ve výši 52 000 Kč, 

 TeGeMKo s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 225/14, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ: 07822685, na úpravy vnějších povrchů štítové a přední stěny objektu a opravu 

klempířských prvků objektu nám. T. G. Masaryka č. p. 225, Přerov, pozemek p. č. 309/1, k. ú. 

Přerov, ve výši 76 000 Kč, 

 ****** na odstranění staré omítky – obnovu fasády a výměnu klempířských prvků 

objektu čp. 468, Pod Valy 11, Přerov, pozemek p. č. 368, k. ú. Přerov, ve výši 64 000 Kč. 

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

Programu;  

 

2. neschvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2021 poskytnutí 

dotace ****** na památkovou obnovu barokní fasády, oken a vrat objektu Horní náměstí č. p. 

32 v Přerově, pozemek p. č. 250, k. ú. Přerov.  

 

2284/19/9/2021 Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na 

kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky v 

k.ú. Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 dle předloženého 

vzoru k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky v k.ú. Čekyně, schváleným usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 

589/15/9/2020 dne 19.10.2020 a uzavřeným s těmito žadateli: 

  

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 145, na pozemku p.č. 723, k.ú. Čekyně, 

 *** Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační 

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

 ***Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

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

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

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

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

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

 ***Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační 

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

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 127, na pozemku p.č. 715, k.ú. Čekyně. 
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2285/19/9/2021 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na III. 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 III. 

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 2021;  

 

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) 314 354,8* - 350,0 314 004,8 
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 
24 852,5* + 350,0 25 202,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

2286/19/9/2021 Změna stanov obchodní společnosti Servisní společnost odpady 

Olomouckého kraje, a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh změny stanov společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, 

a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 07686501, dle přílohy 

tohoto materiálu,  

 

2. ruší bod 2. usnesení č. 546/14/8/2020 ze dne 24. 8. 2020,  

 

3. deleguje na základě ustanovení §84, odst. 2. písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, primátora Ing. Petra Měřínského a v jeho nepřítomnosti 

náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou jako zástupce statutárního města Přerova na 

valnou hromadu společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 07686501.  

 

2287/19/9/2021 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, Obecně závazné vyhlášky č. 

6/2020 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  
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2288/19/9/2021 Prostory domu na Nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání zřizuje pracovní skupinu k řešení a revitalizaci prostor 

domu na nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově.  

 

2289/19/9/2021 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 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 7. 6. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Petr Vrána 

člen Rady města Přerova 

 


