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USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 25. října 2021 

 

2338/21/1/2021 Zahájení, schválení programu 21. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 25. 

října 2021,  

 

2. schvaluje Mgr. Jakuba Navaříka, Ph. D. a Mgr. Zdeňka Schenka, Ph.D. za ověřovatele zápisu 

21. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

2339/21/2/2021 Informace o činnosti Rady města Přerova od  20. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(69. schůze Rady města Přerova konané dne 8.9.2021, 70. schůze Rady města Přerova konané dne 

23.9.2021, 71. schůze Rady města Přerova konané dne 7.10.2021, 72. schůze Rady města Přerova 

konané dne 20.10.2021).  

 

2340/21/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – směna/převod nemovitých věcí ve 

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

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

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

nemovitosti  - pozemek p.č. 40/4, jehož součástí je stavba občanského 

vybavení č.p. 2820, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov 

(Palackého 27) ve vlastnictví společnosti CREAM SICAV a.s. 

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

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

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

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

Přerov a ukládá Radě města Přerova schválit vyhlášení výběrového řízení na převod těchto 

nemovitostí za konkrétních podmínek.  

 

2341/21/3/2021 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí  – 

pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 

6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 4224, p.č. 4230, p.č. 4232, 

p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 6850/11, p.č. 

6850/13 vše v k.ú. Přerov  

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

nemovitých věcí - pozemků p.č. 4943/4 ostatní plocha o výměře 269 m2, p.č. 4943/7 ostatní plocha o 

výměře 281 m2, p.č. 5084/23 ostatní plocha výměře 565 m2, p.č. 6568/16 ostatní plocha o výměře 

1161 m2, p.č. 6569/13 ostatní plocha o výměře 283 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 

Přerova za pozemky p.č. 4224 ostatní plocha o výměře 383 m2, část p.č. 4230 ostatní plocha o výměře 

cca 197 m2, část p.č. 4232 trvalý travní porost o výměře cca 42 m2, p.č. 6546/3 ostatní plocha o 

výměře 44 m2, p.č. 6552/45 ostatní plocha o výměře 64 m2, p.č. 6552/46 ostatní plocha o výměře 2 m2, 

p.č. 6850/9 vodní plocha o výměře 69 m2, p.č. č. 6850/11 vodní plocha o výměře 15 m2, p.č. 6850/13 
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vodní plocha o výměře 40 m2, p.č. 3492/10 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 3492/15 ostatní plocha 

o výměře 134 m2, p.č. 3492/17 ostatní plocha o výměře 65 m2 vše k.ú. Přerov v majetku ČR – 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390.  

 

2342/21/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5176/35 a p.č. 

5176/36 oba 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 nemovitých věcí – částí 

pozemků p.č. 5176/35 orná půda o výměře cca 1320 m2 a p.č. 5176/36 orná půda o výměře 

cca 990 m2 oba v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví paní RNDr. H*** A***, CSc., bytem *** k 

id. 1/3, paní M*** H***, bytem *** k id. 1/6 , pana Mgr. P*** H***, bytem *** k id. 1/6, paní 

RNDr. P*** K***, bytem *** k id. 1/6 a pana Ing. P*** L***, bytem *** k id. 1/6, do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

2 rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5176/35 

orná půda o výměře 7930 m2 a p.č. 5176/36 orná půda o výměře 6804 m2 oba v k.ú. Přerov ve 

spoluvlastnictví paní RNDr. H*** A***, CSc., bytem *** k id. 1/3, paní M*** H***, bytem 

*** k id. 1/6, pana Mgr. P*** H***, bytem *** k id. 1/6, paní RNDr. P*** K***, bytem *** k 

id. 1/6 a pana Ing. P*** L***, bytem *** k id. 1/6.  

 

2343/21/3/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 831/47 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr úplatného převodu nemovité věci – 

pozemku p.č. 831/47 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z 

vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 do majetku statutárního města Přerova.  

 

2344/21/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6744/3, 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. 

6744/3, k.ú. Přerov z vlastnictví Ing. ***, bytem ***, Přerov I- Město, 750 02 Přerov do 

majetku statutárního města Přerova.  

 

2. rozhodlo , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6744/3 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví Ing. ***, bytem ***, Přerov I- Město, 750 02 Přerov do majetku 

statutárního města Přerova.  
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2345/21/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova  - 

pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice a zřízení služebnosti ve prospěch 

statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti mezi statutární městem Přerov (jako prodávajícím a oprávněným ze 

služebnosti) a manželi M*** P***, bytem ***a H*** P***bytem *** (jako kupujícími a povinnými 

ze služebnosti), jejímž předmětem je úplatný převod pozemku p.č. 388/7 trvalý travní porost o výměře 

144 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana 

M*** P***, bytem *** a H*** P***, bytem *** za kupní cenu ve výši 35.000,- Kč včetně DPH a 

zřízení služebnosti odpovídající právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat vedení 

veřejného osvětlení a s tím spojeného omezení spočívajícího v povinnosti povinného ze služebnosti 

strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 

zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce, 

modernizace a odstranění tohoto vedení ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 

388/7 v k.ú. Žeravice. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, bezplatně, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 634-52/2021.  

 

2346/21/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 6750/1 a pozemku p.č. 6750/63 oba v k.ú. 

Přerov a pozemku p.č. 509/10 a částí pozemků p.č. 509/9, p.č. 509/3 a 

p.č. 510/10 vše v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6750/1 

ost.pl. o výměře cca 643 m2 a pozemku p.č. 6750/63 ost. pl. o výměře cca 238 m2 vše v k.ú. Přerov a 

pozemku p.č. 509/10 ostatní plocha o výměře 76 m2, části pozemku p.č. 509/9 ostatní plocha o výměře 

cca 58 m2, části pozemku p.č. 509/3 ostatní plocha o výměře cca 108 m2 a části pozemku p.č. 510/10 

ostatní plocha o výměře 115 m2 vše v k.ú. Předmostí z vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., se 

sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, včetně DPH - cena v 

místě a čase obvyklá. 

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

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

jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby „Stezka pro chodce s 

cyklisty podél sil. I/47“ a vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemků 

potvrzeného katastrálním úřadem, nejpozději však do 5 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

 

2347/21/3/2021 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

-  veřejného osvětlení na ul. Lipnická v Přerově  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod veřejného osvětlení 

vybudovaného v rámci stavby "Účelová komunikace a dopravní napojení na silnici I/47“ SO 402 

Veřejné osvětlení na pozemcích p.č. 6714/1, p.č. 6750/63 p.č. 6750/62 a p.č. 6750/1 vše v k.ú. Přerov, 

p.č. 509/9 v k.ú. Předmostí ze spoluvlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se 

sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov I-Město k id 2/3 a společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se 

sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město k id 1/3 a veřejného osvětlení vybudovaného v 

rámci stavby "Přípojka veřejného osvětlení, Přerov, ul. Lipnická“ Přerov, Přerov I-Město na 

pozemcích p.č. 6714/1, p.č. 6750/1 a p.č. 6750/47 vše v k.ú. Přerov, p.č. 509/3 a p.č. 509/9 oba v k.ú. 

Předmostí ze spoluvlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Šířava 

295/17, 75002 Přerov I-Město k id 2/3 a společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem 

Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město k id 1/3 do majetku statutárního města Přerova za kupní 

cenu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH.  
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2348/21/3/2021 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 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 smluvní strany dohodly na úpravě těchto bodů: 

  

Čl. V odst. 1 a odst. 2 smlouvy se mění a nově tyto odstavce zní takto: 

  

1. Nabyvatel se zavazuje, že převáděné nemovitosti bude využívat po dobu 10 let ode dne jejich nabytí 

pouze za účelem výkonu veřejné správy. 

  

2. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 20 let ode dne nabytí nemovitostí uvedených v čl. I odst. 1 této 

smlouvy nezřídí k nim smlouvou zástavní právo ani je jinak nezatíží právem ve prospěch třetích osob. 

  

Do Čl. V se přidávají nové odst. 9 až 12, které zní takto: 

  

9. Po uplynutí lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je nabyvatel oprávněn po dobu dalších 10 let 

převést nemovitosti uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy pouze ve prospěch České republiky a do doby 

realizace tohoto převodu tyto nadále užívat pro účely veřejné správy. 

  

10. Dojde-li k porušení povinností dle odst. 9 tohoto článku a nabyvatel převede jednotlivé nemovité 

věci uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy v průběhu lhůty stanovené v odst. 9 tohoto článku ve 

prospěch třetí osoby rozdílné od České republiky, je nabyvatel povinen uhradit převodci smluvní 

pokutu ve výši ceny, kterou měla každá jednotlivá nemovitost uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy ke 

dni právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy dle tehdy platného oceňovacího 

předpisu.  

  

11. Úhradu smluvní pokuty dle odst. 10 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 30 kalendářních dnů 

ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty.  

  

12. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 10 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 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva k 

zaplacení smluvní pokuty.  

 

2349/21/3/2021 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6752/1, p.č. 

6752/32, p.č. 6752/90, p.č. 6752/91 a p.č. 6750/93 vše v k.ú. Přerov 

prominutím povinností (dluhu) osobě povinné 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 

pozemkům p.č. 6752/1 orná půda o výměře 1343 m2, p.č. 6752/32 ostatní plocha o výměře 11074 m2, 
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p.č. 6752/90 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 (součástí pozemku je stavba tech. vybavení 

bez čp/če), p.č. 6752/91 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4621 m2 (na pozemku stojí stavba 

výroby č.p. 2844) a pozemku p.č. 6752/93 orná půda o výměře 1198 m2 vše v k.ú. Přerov společnosti 

EMOS property s.r.o., se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, IČ: 62301527, jako osobě povinné z 

předkupního práva.  

 

2350/21/3/2021 Obecně závazná vyhláška č. ..../2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

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

obecního systému odpadového hospodářství, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

2351/21/3/2021 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

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

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, soudních poplatcích a poplatku 

a úroku z prodlení k datu 25.10.2021 v částce 83.581,00 Kč za paní Z*** K***, nar. ***, bývalou 

nájemkyní bytu č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město (ul. Jižní 

čtvrť ***).  

 

2352/21/3/2021 Odpis promlčené pohledávky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 bere na vědomí nevymahatelnost pohledávky ve výši 223.069,00 Kč z důvodu jejího 

promlčení za paní V***u K***, bývalou nájemkyní bytu č. 17 v objektu k bydlení č.p.***, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, (ul. ***) a bytu č. 3 v objektu k bydlení č.p. *** 

příslušném k části obce Přerov I – Město, (ul. K***).  

 

2 schvaluje odpis pohledávky ve výši 223.069,00 Kč z důvodu jejího promlčení za paní V*** 

K***, nar. ***, bývalou nájemkyní bytu č. 17 v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, (ul. O***) a bytu č. 3 v objektu k bydlení č.p. 1***, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, (ul. K***).  

 

2353/21/4/2021 Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18 a 19 

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

důvodové zprávy.  

 

2354/21/4/2021 Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic na 

financování akce Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 

3   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zvýhodněném úvěru mezi statutárním městem Přerov a 

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

2, IČ 70856788, ve výši do 4 258 tis. Kč, na financování akce "Energetické úspory bytového 

domu, nám. Fr. Rasche 3", se splatností 10 let; úvěr bude zajištěn zřízením zástavního práva k 

zateplované nemovitosti a vinkulací pojistného plnění;  
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2. schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch Státního fondu podpory investic, se sídlem 

Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČ 70856788, k tíži nemovitých věcí ve 

vlastnictví Statutárního města Přerova: 

- bytové jednotky č. 1949/1 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5589/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/2 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5369/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/3 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5366/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/4 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5558/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/5 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5644/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/6 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5397/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/7 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5381/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/8 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5583/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/9 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5738/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/10 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5498/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/11 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5542/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/12 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5679/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/13 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5734/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/14 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5430/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/15 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5533/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/16 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5715/88756 na společných částech domu a pozemku 

  

k zajištění smlouvy o zvýhodněném úvěru dle bodu 1) návrhu na usnesení na akci 

"Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3".  
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2355/21/4/2021 Obecně závazná vyhláška č..../2021, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 4/2017,  o regulaci provozování hazardních her, ve znění 

Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2021, 

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her, ve znění 

Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 dle přílohy důvodové zprávy.  

 

2356/21/4/2021 Žádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na doplňkovou 

činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 422 000 Kč a uzavření 

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

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

Masaryka 8, 750 00 Přerov, IČ: 45180512, na částečnou úhradu správní režie, úhradu 

nájemného nebytových prostor a nákladů na spotřebované teplo v tomto nebytovém prostoru 

pro středisko doplňkové činnosti Propagace a navigace; a na úhradu nákladů za spotřebované 

energie pronájmů, odpisy nemovitého a movitého majetku restauračního zařízení Městského 

domu pro středisko doplňkové činnosti Nájmy Městský dům, dle návrhu znění v příloze 

tohoto materiálu,  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
  210 Úroky z úvěrů 3 112,7 * - 422,0 2 690,7 
2141 141 Vnitřní obchod 0,0 + 184,0 184,0 
3392 141 Zájmová činnost v kultuře 0,0 +238,0 238,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

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

po úpravě 
210 Splátky jistiny a úroků z úvěrů 29 857,7 * - 422,0 29 435,7 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 540,8 * + 422,0 25 962,8 

*počáteční stavy navazují na jiný návrh  

 

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

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

 

2357/21/4/2021 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpory de minimis pro 

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace – podpory de minimis ve výši 87 292 Kč a uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace - podpory de minimis mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 

Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 07686501, na částečnou úhradu nákladů v souvislosti se 
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zahájením činnosti společnosti. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle návrhu znění, které 

je uvedeno v příloze.  

 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
  210 Úroky z úvěrů 3 200,0 - 87,3 3 112,7 
3725 110 Využívání a zneškodňování komunálních 

odpadů 
0,0 + 87,3 87,3 

  

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

po úpravě 
210 Splátky jistiny a úroků z úvěrů 29 945,0 - 87,3 29 857,7 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 453,5 * + 87,3 25 540,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

dotace - podpory de minimis dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

2358/21/5/2021 Veřejná zakázka „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“ – 

schválení smlouvy o centralizovaném zadávání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na stavební práce „I/55 

Přerov okružní křižovatka Dluhonská“, dle důvodové zprávy,  

 

2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy dle bodu 1 usnesení mezi Ředitelstvím silnic a dálníc ČR 

s.p.o. jako centrálním zadavatelem a Statutárním městem Přerov jako pověřujícím 

zadavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu.  

 

2359/21/5/2021 Veřejná zakázka „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2-Dalácká“ – 

schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

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

s názvem „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2-Dalácká“, dle důvodové zprávy.  

 

2360/21/6/2021 Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 

výkonnostního sportu dospělých 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 uvedený dotační program ve znění dle přílohy 

Dotační program statutárního města Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 

dospělých pro rok 2022 takto: 

  

 Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých 

pro rok 2022 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu 

roku 2022 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 2 500 000 Kč. 
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2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační program statutárního města Přerova 

na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 za těchto podmínek: 

  

Dotační program C 

 žádosti budou podávány v termínu od 29. 11. 2021 do 10. 12. 2021, 

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

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 27. 10. 2021 v Městském informačním 

centru na nám. TGM a na pracovišti: 

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

Smetanova 7), 750 02 Přerov. 

  

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

www.prerov.eu  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.01.2022 

 

2361/21/7/2021 Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s 

ekologickým výukovým programem   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje předfinancování níže uvedených schválených projektů základních škol 

zřizovaných statutárním městem Přerovem z Výzvy č. 6/2019 na podporu zajištění realizace 

ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky v oblastech se zhoršenou 

kvalitou ovzduší vyhlášené Státním fondem životního prostředí České republiky, a to z 

rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2021 v celkové výši 683.500 Kč:  

 Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, projekt s názvem „Příroda Jeseníků 

všemi smysly“ ve výši 400.000 Kč, 

 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, projekt s názvem „Cesta do říše 

fantazie“ ve výši 283.500 Kč. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  1381 230 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí 

daně z technických her 
2 253,1* + 683,5 2 936,6 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 0,0 + 683,5 683,5 

  

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

po úpravě 
61X Školská zařízení 52 203,6 * + 683,5 52 887,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  
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2362/21/7/2021 Fitness AVE Přerov 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 12 000 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 Fitness AVE Přerov z.s., Tovární 1021/5, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ: 66743117, na částečnou úhradu nákladů reprezentace ve fitness na 

MS ve Španělsku. 

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: 30.11.2021 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
    Dotační program B 286,8 - 12,0 274,8 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální dotace) 680,0 + 12,0 692,0 

 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

2363/21/8/2021 Dotační programy statutárního města Přerova 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 "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 

2022" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2022 

na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 250 000 Kč;  

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2022" s 

tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2022 na 

podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 850 000 Kč;  

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2022" s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2022 na podporu účelu uvedeného v tomto 

programu činí 250 000 Kč.  
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2364/21/8/2021 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 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 25. 10. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

člen Rady města Přerova 

 


