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USNESENÍ ze 75. schůze Rady města Přerova konané dne 3. prosince 2021 

 

2785/75/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 75. schůze Rady města 

Přerova konané dne 3. prosince 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 75. schůze Rady města Přerova konané dne 3. prosince 2021, 

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu 75. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

2786/75/3/2021 Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotací a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v oblasti: 

 

a) kultura ve výši 1 798 000 Kč, 

b) sport ve výši 12 500 000 Kč,   

c) volný čas ve výši 384 600 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 4 091 600 Kč, 

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 Zastupitelstvem 

města Přerova. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v 

jednotlivých oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorových smluv Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022 s výjimkou žádosti s ev. č. SOC-C-06/22, 

kde bude vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace upravena v oblasti 

spolufinancování. 

 

V případě žádostí s ev. č. DSP-A-039/22, DSP-A-097/22 a DSP-A-098/22 žadatele Sportovní 

klub ŠELA SPORT, z.s., IČ: 61986054, se sídlem Interbrigadistů 806/2, 750 02 Přerov, se pro 

oblast sportu na rok 2022 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku 

termínu podání žádostí dle důvodové zprávy. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit 1. náměstka primátora Mgr. Petra 

Koubu k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 1 usnesení v oblasti sportu, volného 

času a v oblasti sociální a zdravotní, k jejich uzavření a podpisu, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti kultury a oblasti sportu žadatelům, u 

kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz příloha 

důvodové zprávy), 

 

4. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Dotačních programů 

statutárního města pro rok 2022 v souladu s podmínkami stanovenými ve veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace. 
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2787/75/4/2021 Rozpočtové opatření č. 22 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy 

rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy. 

 

2788/75/4/2021 Rozpočtové opatření č. 22 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy 

rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy. 

 

2789/75/4/2021 Poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované 

strategie ITI - uzavření dodatku smlouvy 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 

dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy SML/1681/2020 o poskytnutí dotace na vypracování koncepční 

části integrované strategie ITI uzavřené dne 10.12.2020 mezi statutárním městem Přerov jako 

poskytovatelem a statutárním městem Olomouc jako příjemcem. Předmětem dodatku smlouvy je 

změna termínů uvedených ve smlouvě. 

 

2790/75/4/2021 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 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod pozemků p.č. 167/1 orná půda o výměře 627 m2, p.č. 166 zahrada o výměře 68 m2, 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 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti 

TEPLO – CHLAD s.r.o., IČ 04491131, se sídlem Tovačovská 1017/4, 750 02 Přerov za dohodnutou 

kupní cenu 4.554.600,- Kč včetně DPH. 

 

2791/75/4/2021 Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 

2024 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje rozpočty – plány výnosů a nákladů vč. odpisových plánů 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtu 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov na roky 2023 - 2024 v souladu s § 28 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky schválení rozpočtu Statutárního města Přerova pro rok 2022 a jeho střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024. 

 

V Přerově dne 3. 12. 2021 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Navrátil 

uvolněný člen Rady města Přerova 
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