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 USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6. září 2021 

 

2290/20/1/2021 Zahájení, schválení programu 20. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6. září 

2021,  

 

2. schvaluje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou a Mgr. Helenu Netopilovou               

za ověřovatelky zápisu 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

2291/20/2/2021 Složení slibů nových členů Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

bere na vědomí složení slibu členky Zastupitelstva města Přerova paní Mgr. Eleny Grambličkové,     

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

předpisů 

  

a  

 

bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova pana Vladimíra Kočary, v souladu      

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

 

2292/20/3/2021 Informace o provedené kontrole veřejné zakázky malého rozsahu: 

"Nákup 50 ks notebooků a dokovacích stanic pro účely Home Office" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o provedené kontrole veřejné 

zakázky malého rozsahu: "Nákup 50 ks notebooků a dokovacích stanic pro účely Home Office"  

 

2293/20/3/2021 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

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

podrobněji se zabývat žádostí spol. WARIDELTA reality s.r.o., o vydání souhlasu se stavbou na 

pozemku p.č. 508/2 v k.ú. Lověšice u Přerova s cílem dosažení smíru v dané lokalitě.  

 

2294/20/3/2021 Informace o činnosti Rady města Přerova od  19. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(64. schůze Rady města Přerova konané dne 10.6.2021, 65. schůze Rady města Přerova konané dne 

24.6.2021, 66. schůze Rady města Přerova konané dne 15.7.2021, 67. schůze Rady města Přerova 

konané dne 3.8.2021 a 68. schůze Rady města Přerova konané dne 19.8.2021).  
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2295/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci         

z vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 2641/17      

v budově bytový dům č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  2487/10 v k.ú. 

Přerov (Purkyňova 2) 

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

převod bytové jednotky č. 2641/17 v budově bytový dům č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/10 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 

(Purkyňova 2) o výměře 75,17 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2487/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2487/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 

id. 742/30692 z vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

2296/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 2632/13   

v budově bytový dům č.p. 2632, 2633, příslušné k části obce Přerov      

I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (tř. 

Gen. Janouška 14) 

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

převod bytové jednotky č. 2632/13 v budově bytový dům č.p. 2632, č.p. 2633, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) o celkové výměře   

130,9 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2632, 

č.p. 2633, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov a na 

pozemku p.č. 2487/19 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 1309/18131 z vlastnictví statutárního 

města Přerov.  

 

2297/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 786 v k.ú. 

Kozlovice u Př.  

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

převod pozemku p.č. 786 orná půda o celkové výměře 2.729 m2 v k.ú. Kozlovice u Př. z vlastnictví 

statutárního města Přerov do vlastnictví T*** M*** 

 

2298/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 291/7 v k.ú. 

Předmostí, 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 Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 291/7 orná půda 

o celkové výměře 1.148 m2 v k.ú. Předmostí do vlastnictví statutárního města Přerov                

z podílového spoluvlastnictví V*** G*** (podíl id. ¼), M***K*** (podíl id. ¼) a Mgr. E*** 

S*** (podíl id. ½).  

 

2. rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 291/7 orná 

půda o celkové výměře 1.148 m2 v k.ú. Předmostí z podílového spoluvlastnictví V*** G*** 

(podíl id. ¼), M*** K*** (podíl id. ¼) a Mgr. E*** S*** (podíl id. ½).  
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2299/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – 

pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 

6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. Přerov.  

 

2. ukládá Radě města Přerova projednat podmínky úplatného převodu s přihlédnutím k plánu 

udržitelné mobility a Adaptační strategii města Přerova.  

 

2300/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 248/1 a p.č. 

248/2 vše v k.ú. Předmostí, 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 nemovitých věcí – pozemků 

p.č. 248/1 a p.č. 248/2 vše v k.ú. Předmostí ze spoluvlastnictví pana Ing. L*** Z*** (vlastník 

id. ½), bytem *** a pana Z*** Z*** (vlastník id. ½), bytem ***, do majetku statutárního 

města Přerova.  

 

2 rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 248/1        

a p.č. 248/2 vše v k.ú. Předmostí ve spoluvlastnictví pana Ing. L*** Z*** (vlastník id. ½), 

bytem *** a pana Z*** Z*** (vlastník id. ½), bytem ***.  

 

2301/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – podílu id. ½ pozemku p.č. 

805, podílu id. 2/16 pozemku  p. č. 806 a podílu id. 2/16 pozemku  p. č. 

717, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního 

práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – podílu        

o velikosti id. ½ pozemku p.č. 805, podílu o velikosti id. 2/16 pozemku p.č. 806 a podílu o 

velikosti id. 2/16 pozemku p.č. 717, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví paní L*** 

V***, bytem ***, Přerov IV – Kozlovice, 750 02 Přerov, do majetku statutárního města 

Přerova.  

 

2. rozhodlo , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti id. ½ 

pozemku p.č. 805, podílu o velikosti id. 2/16 pozemku p.č. 806 a podílu o velikosti id. 2/16 

pozemku p.č. 717, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví paní L*** V***, bytem ***, 

Přerov IV – Kozlovice, 750 02 Přerov.  
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2302/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6610/1 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 – pozemku p.č. 

6610/1 v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví paní M*** B***, bytem *** Přerov I-Město, 750 02 

Přerov (podíl id. ½) a paní E*** P***, bytem ***, Přerov I-Město, 750 02 Přerov (podíl id. 

½) do majetku statutárního města Přerova.  

 

2. rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k nemovité věci – pozemku 

p.č. 6610/1 v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví paní M*** B***, bytem ***, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov (podíl id. ½) a paní E*** P***, bytem ***, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

(podíl id. ½).  

 

2303/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o bezúplatném převodu nemovitostí (dle usnesení vlády ze dne 

17.8.2005 č. 1010) a zřízení věcného břemene ze dne 22.3.2007 s 

ohledem na plánovanou směnu majetku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – uzavření 

dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí (dle usnesení vlády ze dne 17.8.2005 č. 

1010) a zřízení věcného břemene ze dne 22.3.2007 uzavřené mezi Českou republikou - Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových (jako převodcem) a statutárním městem Přerov (jako 

nabyvatelem), kdy předmětem byl bezúplatný převod nemovitých věcí - p.č. 1239 zast. pl. a nádvoří, 

součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2015, adminis., p.č. 1240/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je 

stavba bez čp/če, garáž, p.č. 1240/2 ostatní plocha, p.č. 1253/1 ostatní plocha, p.č. 1253/2 zast. pl. a 

nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 3046, adminis., p.č. 1253/3 ostatní plocha a stavby 

Přerov I-Město, č.p. 357, adminis. vše v k.ú. Přerov. Dodatkem se zkracuje doba, po kterou se 

nabyvatel zavázal využívat převáděné nemovité věci za účelem výkonu veřejné správy a s tím 

souvisejících podmínek.  

 

2304/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 228/16, 228/17, 

228/18, 229/5, 229/11, 229/14, 229/15, 231/8, 231/9, 231/10 vše v k.ú. 

Lověšice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 

101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – pozemků 

p.č. 228/16, 228/17, 228/18, 229/5, 229/11, 229/14, 229/15, 231/8, 231/9, 231/10 vše v k.ú. 

Lověšice u Přerova z vlastnictví ČSAD Ostrava a.s., Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, do majetku statutárního města Přerova.  

 

2 rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 228/16, 

228/17, 228/18, 229/5, 229/11, 229/14, 229/15, 231/8, 231/9, 231/10 vše v k.ú. Lověšice          

u Přerova ve vlastnictví ČSAD Ostrava a.s., Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava.  
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2305/20/4/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 217, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 1746, 

příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 22) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 217 zast. pl.          

a nádvoří o výměře 140 m2, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 1746, příslušná k části obce Přerov 

I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 22) z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti 

Skalákova 9 s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Osmek 1129/6, IČ 10667661 za nabídnutou kupní cenu 

ve výběrovém řízení ve výši 2.510.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně              

z přidané hodnoty.  

 

2306/20/4/2021 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

- pozemku p.č. 2011 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako pozemek p.č. 2011/1 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví pana R*** U***za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 8.400,-Kč, která 

bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z 

přidané hodnoty.  

 

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako díl "a" zast. pl. o výměře 18 m*** 

v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní Z***F*** za kupní 

cenu dle znaleckého posudku ve výši 7.200,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od 

daně z přidané hodnoty.  

 

3. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako pozemek p.č. 2011/2 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

společného jmění manželů R*** D*** a M*** D*** za kupní cenu dle znaleckého posudku 

ve výši 8.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

4. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako díl "b" zast. pl. o výměře 16 m2      

v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů D***P*** 

a B*** P***za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 6.400,-Kč. Dodání předmětu 

převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

5. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako pozemek p.č. 2011/3 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova                  

do společného jmění manželů L*** L*** a V*** L***za kupní cenu dle znaleckého posudku 

ve výši 4.800,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

6. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako pozemek p.č. 2011/4 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 13 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví S*** K***za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.200,-Kč. Dodání 

předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  
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7. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako díl "c" zast. pl. o výměře 68 m2       

v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů P*** 

M***a P*** M*** za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 27.200,-Kč. Dodání 

předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

8. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 2011 ost.pl., ost. 

komunikace o celkové výměře 168 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov    

do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek pro dům - objekt patrových garáží                    

na Tománkově ulici v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Tománkova 3464/4, IČ 27802612.  

 

2307/20/4/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 221, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 882, 

příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 26) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 221 zast. pl.          

a nádvoří o výměře 233 m2, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 882, příslušná k části obce Přerov   

I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 26) z vlastnictví statutárního města Přerov do společného jmění 

manželů Ing. A*** F*** a Mgr. M*** F*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 

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

 

2308/20/4/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 239, jehož součástí je stavba technického 

vybavení bez č.p./č.e.,  příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. 

Přerov (bývalá trafostanice Na Marku) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod pozemku p.č. 239 zast. pl.      

a nádvoří o výměře 40 m2, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p./č.e., příslušná k části 

obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do společného jmění 

manželů H. a M.J., za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 602.000,-Kč. Dodání 

předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

2309/20/4/2021 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby č. 

MMPr/SML/1065/2014, kterou uzavřely statutární město Přerov a 

spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014 a uzavření dodatku 

č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. MMPr/SML/1074/2014, 

kterou uzavřely statutární město Přerov a spolek TK PRECHEZA 

Přerov z.s. dne 22.10.2014  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014, 

kterou dne 22.10.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.6.2018, uzavřely statutární město 

Přerov jako vlastník pozemků a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ 22826611, se sídlem 

Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako stavebník, na jejímž základě 

statutární město Přerov zřídilo spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. k pozemkům p.č. 3343/1, 

p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16, vše v k.ú. Přerov, právo 

stavby dle ust. § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, jehož obsahem je právo spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. mít na pozemcích 

stavbu s názvem „Hala na TK-COURTSOL v areálu TK PRECHEZA Přerov“ dle projektové 

dokumentace P 7-13 zpracované společností AKTÉ projekt s.r.o., IČ 26960834, se sídlem 

Kollárova 629/14, 767 01 Kroměříž, s tím, že právo stavby bylo zřízeno na dobu 7 let ode dne 
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právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí (tj. do 22.10.2021) a úplatně za 

celkovou úplatu ve výši 737.430,- Kč včetně DPH. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o zřízení práva 

stavby se doba trvání práva stavby prodlužuje ve smyslu ust. § 1245 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o 2 roky na dobu 9 let ode dne právních 

účinků vkladu práva stavby do veřejného seznamu na základě smlouvy (tj. do 22.10.2023),      

s tím, že stavebník se zavazuje zaplatit vlastníkovi za dobu trvání práva stavby od 23.10.2021 

do 22.10.2023 (tj. za dobu 2 let, o kterou se trvání práva stavby prodlužuje), celkovou úplatu 

včetně DPH (21%) ve výši 310.002,- Kč, jejíž výše byla stanovena na základě znaleckého 

posudku č. 27/2021, který vyhotovil znalec *** dne 10.8.2021.  

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 

MMPr/SML/1074/2014, kterou dne 22.10.2014 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí 

prodávající a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ 22826611, se sídlem Kosmákova 

3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako budoucí kupující na převod částí pozemků p.č. 

3343/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3 (ostatní plocha) o výměře cca   

30 m2, p.č. 3344/4 (vodní plocha) o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2 (ostatní plocha) o výměře 

cca 430 m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha) o výměře cca 2 100 m2 a p.č. 3345/16 (trvalý travní 

porost) o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí 

kupní se smlouva o smlouvě budoucí kupní mění tak, že: 

  

a) v čl. I. smlouvy se doplňuje nový odst. 4. ve znění: 

  

„4. Smluvní strany se zavazují, že na základě výzvy budoucího prodávajícího k uzavření kupní 

smlouvy ze dne 12.5.2017, která byla budoucímu kupujícímu doručena dne 17.5.2021, uzavřou 

kupní smlouvu nejpozději dne 22.7.2023.“ 

  

b) stávající čl. I. odst. 4. smlouvy se nově označuje jako čl. I. odst. 5. smlouvy, 

  

c) znění čl. III. odst. 1 bodu 1. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, které upravuje způsob 

stanovení kupní ceny za předmět převodu jako jednu z podstatných náležitostí kupní smlouvy, 

se nahrazuje textem: 

  

„kupní cena za předmět převodu se stanoví dohodou smluvních stran ve výši 1.770.330,- Kč, 

jejíž výše odpovídá znaleckému posudku č. 2021/39, který vyhotovil znalec Ing. C.H. dne 

3.5.2021 na stanovení ceny předmětu převodu v místě a čase obvyklé, s tím, že pokud bude 

dodání pozemků podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané 

hodnoty v platné sazbě daně“ 

  

d) znění čl. IV. odst. 1. a 2. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, které upravuje postup 

smluvních stran a sankce v případě nesplnění povinnosti smluvních stran uzavřít kupní 

smlouvu, se nahrazuje textem: 

  

„1. V případě, že jakákoli ze smluvních stran nesplní závazek uvedený v čl. I. odst. 4. této 

smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna žádat soud, aby určil obsah kupní smlouvy 

uvedené v čl. III. této smlouvy. 

  

2. V případě, že jakákoli ze smluvních stran nesplní závazek uvedený v čl. I. odst. 4. této 

smlouvy, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: 

pětsettisíckorunčeských). Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody. 

Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy, a to do 10 (deseti) dnů ode dne jejího 

doručení.“  
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2310/20/4/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 3443/28 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 3443/28 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví 

pana ***, bytem ***, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní cenu v místě a čase obvyklou, 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 9.500,- Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od 

DPH. Součástí ujednání kupní smlouvy je i jednorázová úhrada za užívání pozemku bez právního 

důvodu za dobu tří let před účinností kupní smlouvy do dne, který bude předcházet dni, ve kterém 

nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch kupujícího do 

katastru nemovitostí, ve výši 855,- Kč/rok (tj. 45,- Kč/m2/rok).  

 

2311/20/4/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice  

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205/1 orná půda dle geometrického plánu č. 641-

131/2021 označené novým p.č. 1205/4 o výměře 450 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města 

Přerova do společného jmění manželů M*** a M*** P***, bytem *** za kupní cenu 135.000,- Kč, 

která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH - cena v místě a čase obvyklá.  

 

2312/20/4/2021 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 4672/13 v k.ú. Přerov a p.č. 273/3 v k.ú. 

Čekyně  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4672/13 

ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví ***Z*** M***, *** a pozemku p.č. 273/3 

ostatní plocha o výměře 42 m2 v k.ú. Čekyně z podílového spoluvlastnictví – *** Z*** M***, ***a 

D*** M***, bytem *** k id ½ a ***Z*** M***, bytem *** k id ½ do majetku statutárního města 

Přerova.  

 

2313/20/4/2021 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 7204, p.č. 7219, p.č. 7257 v k.ú. Přerov, p.č. 1305/2 v k.ú. 

Henčlov, p.č. 2604/1 a p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad Bečvou 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 7204 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1305 m2, pozemku p.č. 7219 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3855 m2, pozemku p.č. 7257 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 206 m2 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 1305/2 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 871 m2 v k.ú. Henčlov, pozemku p.č. 2604/1 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 2265 m2, pozemku p.č. 2604/3 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 734 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou, 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 nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 7204 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1305 m2, pozemku p.č. 7219 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3855 m2, pozemku p.č. 7257 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 206 m2 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 1305/2 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 871 m2 v k.ú. Henčlov, pozemku p.č. 2604/1 ostatní plocha, 
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ostatní komunikace o výměře 2265 m2, pozemku p.č. 2604/3 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 734 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou, ve vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 

00 Praha 2 - Nové Město, za těchto 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 5 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 260.900,- 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 tohoto článku ve vztahu ke každé jednotlivé převáděné nemovité věci tvořící 

převáděný majetek. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli 

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

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

smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

  

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

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

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

  

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

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

smluvní pokuty. 

  

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

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

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

písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty. 

  

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

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

poskytnout odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto závazku nabyvatele se 

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

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

smluvní pokuty. 

  

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

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

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

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

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

kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení 
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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 z této smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí 

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

účinnosti odstoupení.  

  

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně touto smlouvou 

zřizuje v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu vymezeného v Čl. 

II. odst. 2 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 5 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro 

nabyvatele dle smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se 

zřizuje jako věcné právo.  

 

2314/20/4/2021 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  

pozemku p.č. 5176/48 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 5176/48 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 88 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 – pozemku 

p.č. 5176/48 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 88 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.  

 

2315/20/4/2021 Dodatek ke smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek, souhlas s odstraněním stavby na pozemku p.č. 15/3 

v k.ú. Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek uzavřené dne 11.02.2021 mezi statutárním městem Přerov a Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. Dodatkem se 

mění předmět plnění, když ze stavebního objektu S0 119 - MO komunikace ul. Na Trávníčku 

p.č. 1490, k.ú. Dluhonice a SO 120 – MO komunikace na p.č.1499, k.ú. Dluhonice byla v 

dokumentaci pro stavební povolení vyčleněna kanalizace místních komunikací jako 

samostatný objekt, který je nazván SO 121 Odvodnění komunikací.  

 

2. uděluje souhlas s odstraněním stavby bez čp/če, obč. vybavení, která je součástí pozemku p.č. 

15/3 v k.ú. Dluhonice Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 

145 05 Praha 4 v souvislosti s realizací stavby "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov", 

jejímž je investorem.  
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2316/20/4/2021 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                   

ve prospěch statutárního města Přerova k podílu id. ½ pozemku p.č. 

590/7 v k.ú. Předmostí prominutím povinností (dluhu) povinným           

z předkupního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje jménem statutárního města Přerova, jako osoby 

oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. 

§101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů      

k podílu id. ½ pozemku p.č. 590/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. 

Předmostí, České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu       

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako osobě povinné     

z předkupního práva.  

 

2317/20/4/2021 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 273/1 a p.č 

622/1 oba v k.ú. Čekyně prominutím povinností (dluhu) osobám 

povinným z předkupního práva. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje jménem statutárního města Přerova, jako 

osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva 

dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů k pozemkům p.č. 273/1 ostatní plocha o výměře 400 m2 a p.č. 622/1 zahrada o výměře       

901 m2 oba v k.ú. Čekyně *** Z*** M***, *** a D*** M***, *** k id ½ a *** Z*** R***, *** k id 

½, jako osobám povinným z předkupního práva.  

 

2318/20/4/2021 Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 2269/19/3/2021 

přijatého dne 07.07.2021, které nově zní takto: schválit 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 06.09.2021 v částce 507.769,00 Kč za panem Š*** L***, 

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

 

2319/20/5/2021 Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 

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

důvodové zprávy.  

 

2320/20/5/2021 Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 - dodatek 

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

 

2321/20/5/2021 Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 - dodatek č. 2 

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

důvodové zprávy.  
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2322/20/5/2021 Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 534/14/4/2020 bod 2. ze 14. zasedání konaného dne 24.08.2020,  

 

2. schvaluje uzavření Dohody o ukončení zástavní smlouvy k nemovitostem mezi statutárním 

městem Přerov a Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, 

Vinohrady, 120 00 Praha, IČ 70856788, dle přílohy č. 1,  

 

3. schvaluje uzavření Zástavní smlouvy k nemovitostem mezi statutárním městem Přerov            

a Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 

Praha, IČ 70856788, dle přílohy č. 2,  

 

4. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zvýhodněném úvěru ze dne 24.05.2021 mezi 

statutárním městem Přerov a Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 

1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ 70856788, dle přílohy č. 3.  

 

2323/20/5/2021 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků ve výši 100 mil. 

Kč   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje krátkodobé nákupy a následné prodeje produktů 

peněžního trhu v max. celkové výši 100 mil. Kč vyčleněných v rozpočtu statutárního města Přerova na 

financování akce nad 500 tis. Kč "Přerov, nám TGM 16 - stavební úpravy", a to nejdéle do doby 

splatnosti výdajů spojených s realizací této akce.  

 

2324/20/5/2021 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 

Teplo Přerov, a. s., Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o., 

Sportoviště Přerov, s. r. o. a Přerovská rozvojová, s. r. o., za rok 2020.  

 

2325/20/5/2021 Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominout paní V*** Š***, ***IČ: 10638539, 

penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 50 %, tj. 5.145,00 Kč z částky 10.290,00 Kč za období    

od 21.11.2019 do 09.09.2020, které bylo vyměřeno platebním výměrem dne 05.10.2020  

 

2326/20/5/2021 Uzavření darovací smlouvy s obcí Moravská Nová Ves 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 200 000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Městys Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, 

Moravská Nová Ves, PSČ 691 55, IČ 00283363, DIČ CZ 0028336. Darovací smlouva bude 

uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu.  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
6409 219 Ostatní činnost j. n. (rezerva) 347 068,9 * - 200,0 346 868,9 

5269 110 Ostatní správa v oblasti hospodářských 0,0 + 200,0 200,0 
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opatření pro krizové stavy 

* 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  25 232,5 * + 200,0 25 432,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

2327/20/6/2021 Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021 - 

2030 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Adaptační strategii města Přerov na změnu 

klimatu na období 2021 - 2030.  

 

2328/20/7/2021 Vyhlášení dotačních programů A a B pro rok 2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle přílohy 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2022 takto: 

  

 Dotační program A na podporu oblasti kultury pro rok 2022 s tím,                        

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 1 798 000 Kč, 

  

 Dotační program A na podporu oblasti sportu pro rok 2022 s tím,                          

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 12 500 000 Kč,  

  

 Dotační program A na podporu oblasti volného času pro rok 2022 s tím,               

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 384 600 Kč,  

  

 Dotační program A na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2022 s tím,     

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 4 091 600 Kč, 

  

 Dotační program B na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální       

a zdravotní pro rok 2022 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu roku 2022 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 416 800 

Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2021 

 

2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy statutárního města 

Přerova pro rok 2022 za těchto podmínek: 

  

Dotační program A 

 žádosti budou podávány v termínu od 8. 10. 2021 do 22. 10. 2021, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  
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 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 8. 9. 2021 v Městském informačním centru 

na nám. TGM a na pracovištích: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště  

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo             

v oblasti sociální a zdravotní. 

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

www.prerov.eu.  

  

Dotační program B 

 žádosti budou podávány v termínu od 1. 1. 2022 do 15. 9. 2022, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  

 tiskopisy bude možné vyzvednout od 1. 1. 2022 na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště  

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo             

v oblasti sociální a zdravotní. 

Tiskopisy budou rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu.  

 

2329/20/8/2021 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 

rok 2021/2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 60.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem                 

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

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

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

důvodové zprávy a realizované v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2021 

 

2. schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy         

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

stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem 

mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu 

určitou od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2021 
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2330/20/8/2021 Tělocvičná jednota Sokol Přerov-žádost o poskytnutí dotace z 

Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro oblast volného 

času na rok 2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

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

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, 

se sídlem Brabansko 566/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů 

spojených s organizací akce „Sokolský běh republiky“. 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: 30.09.2021 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
    Dotační program B 294,8* - 8,0 286,8 
3429 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 

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

* počáteční stavy navazují na jiný návrh  

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

2331/20/9/2021 Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. - dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov,  

jako poskytovatelem dotace, a subjektem Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s.,  

IČ 04463528, sídlem Řepčínská 2/39, Řepčín, 779 00 Olomouc, jako příjemcem dotace,  

na realizaci projektu „Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s.". 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 

  
309,8 - 15,0 294,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 

54,0 + 15,0 69,0 
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2332/20/10/2021 Poskytnutí dotace na podporu využití srážkové vody pro rok 2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2021 (Program) poskytnutí 

dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli v uvedené 

výši: 

  

 *** trvale bytem *** na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady u rodinného domu 

Kosmákova 2358/60, 750 02 Přerov, v k.ú. Přerov, ve výši 15 950 Kč, 

 *** trvale bytem *** na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady u rodinného domu Tyršova 

259/13, Přerov II-Předmostí, v k.ú. Předmostí, ve výši 13 500 Kč. 

  

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

 

2333/20/10/2021 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov IX-Lýsky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenování ulice v Přerově, části Přerov IX-

Lýsky, katastrální území Lýsky, p.č. 422,484 názvem Pod Platany.  

 

2334/20/10/2021 Nominace  do dozorčí rady HC ZUBR Přerov, z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Ing. Petra Měřínského jako zástupce statutárního 

města Přerov na jednání dozorčí rady spolku HC ZUBR PŘEROV z.s., IČ: 70259747, se sídlem 

Přerov, Petřivalského 5, ve všech projednávaných záležitostech.  

 

2335/20/10/2021 Cena města Přerova 2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání uděluje Cenu města Přerova - medaili J. A. 

Komenského těmto osobnostem: 

  

 Jaroslav Biolek 

 Lubomír Dostál 

 Ondřej Pavelka 

 Vladislav Peška 

 Bohuslav Přidal 

 Petr Sehnálek 

 Milena Vicenová 

 Ladislav Župka 

 

2336/20/10/2021 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za               

I. pololetí 2021 

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

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

I. pololetí 2021.  
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2337/20/10/2021 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 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 6. září 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Hana Mazochová 

náměstkyně primátora statutárního města Přerova 

 


