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 USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6. prosince 2021 

 

2365/22/1/2021 Zahájení, schválení programu 22. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne             

6. prosince 2021,  

 

2. schvaluje Mgr. Ladu Galovou a Mgr. Věru Vránovou, Ph.D. za ověřovatelky zápisu             

22. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

2366/22/2/2021 Informace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(73. schůze Rady města Přerova konané dne 4.11.2021 a 74. schůze Rady města Přerova konané dne 

18.11.2021).  

 

2367/22/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 802 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova  

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

převod pozemku p.č. 802 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4981 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

z vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

2368/22/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 113/3 v k.ú. 

Popovice 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 nemovité věci – pozemku p.č. 

113/3 orná půda o výměře 2273 m2 v k.ú. Popovice u Přerova z vlastnictví pana O*** S***, 

bytem ***, do majetku statutárního města Přerova.  

 

2 rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 113/3 orná 

půda o výměře 2273 m2 v k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví pana O*** S***, bytem ***.  

 

2369/22/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 1374 a p.č. 1377 oba v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 1374 zahrada o 

výměře 50 m2 a p.č. 1377 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví 

statutárního města Přerova do společného jmění manželů A*** a A*** P***, bytem *** za kupní 

cenu celkem 30.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání je osvobozeno od DPH. Součástí 
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kupní smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 1374 a p.č. 1377 oba k.ú. 

Žeravice v době tří let před účinností této smlouvy do dne, který bude předcházet dni, ve kterém 

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

katastru nemovitostí dle této smlouvy ve výši 3,- Kč/m2/rok za užívání pozemku p.č. 1374 v k.ú. 

Žeravice a ve výši 23,- Kč/m2/rok za užívání pozemku p.č. 1377 v k.ú. Žeravice.  

 

2370/22/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– částí pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 4516/1 

ostatní plocha o výměře cca 35 m2 a cca 16 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova 

do vlastnictví společnosti GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 

10667229, za kupní cenu ve výši 1410,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. V případě, že předmět 

převodu bude ke dni uzavření kupní smlouvy podléhat DPH, bude kupní cena navýšena o příslušnou 

sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prodávajícím a GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 

10667229 jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby "Bytový dům 

Vesna" do 90 dnů od doručení výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí 

bude geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním úřadem a 

originál, nebo ověřená kopie kolaudačního rozhodnutí s razítkem nabytí právní moci, nejpozději však 

do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

 

2371/22/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2579 trvalý 

travní porost, dle geometrického plánu č. 7342-28/2021 označené novým p.č. 2579/8 trvalý travní 

porost o výměře 1759 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

společnosti GRÁC REALTY s.r.o., se sídlem Přerov-Kozlovice, Grymovská 256/1a za kupní cenu ve 

výši 703.600,- Kč - cena v místě a čase obvyklá, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

2372/22/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 5042 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5042 

ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

R*** V***, bytem *** za kupní cenu ve výši 1590,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. V případě, 

že předmět převodu bude ke dni uzavření kupní smlouvy podléhat DPH, bude kupní cena navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prodávajícím a R*** V***, bytem *** jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena na základě výzvy kupujícího, do 90 dnů od doručení kolaudačního rozhodnutí stavby 

"Novostavba rodinného domu v Přerově, ul. 9. května" opatřeným doložkou o nabytí právní moci, 

nejpozději však do 3 let od účinností budoucí kupní smlouvy.  
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2373/22/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – částí pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví Stavebního bytového 

družstva Přerov 

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

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 3130 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Přerov, 

označených v geometrickém plánu č. 7386-57/2021 ze dne 27.10.2021 jako pozemky p.č. 3130/1 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 048 m2 a p.č. 3130/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

12 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Stavebního bytového 

družstva Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za 

celkovou kupní cenu ve výši 2.192.000,- Kč, tj. 2.000,- Kč/m2.  

 

2374/22/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov - 

bytové jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, příslušné k části 

obce Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí 

(Hranická 13) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení schválit úplatný převod bytové 

jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, na pozemku 

p.č. st. 746 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Předmostí (Hranická 13) o celkové výměře 68,68 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 49, příslušném k části obce 

Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí a na pozemku p.č. st. 746 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Předmostí ve výši id. 6146/137678 z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví M*** S*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 1.550.000,-Kč. Dodání 

předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

2375/22/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. 

Přerov (Trávník 18)  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod bytové jednotky č. 1084/2          

v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. 

Přerov (Trávník 18) o výměře 27,15 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu               

na společných částech domu č.p. 1084, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2883/11 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/11 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 

2715/78480 z vlastnictví statutárního města Přerov do společného jmění manželů M***H***               

a  Ing. V***H*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 1.116.000,-Kč. Dodání 

předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

2376/22/3/2021 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 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 do společného jmění 
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manželů Ing. M*** M***a Ing. Z*** M*** za kupní cenu ve výši 1.875.000,-Kč. Dodání předmětu 

převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

2377/22/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov –  

části pozemku  p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5455/6 ost. 

plocha označené dle geometrického plánu č.7350-158/2021 jako díl "a" zahrada o výměře 290 m2        

v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví L*** R*** za kupní cenu v místě 

a čase obvyklou ve výši 174.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané 

hodnoty.  

 

2378/22/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

- pozemků p.č. 5307/661, p.č. 5307/662, p.č. 5307/663, p.č. 5307/664, 

p.č. 5307/665, p.č. 5307/666, p.č. 5307/667, p.č. 5307/668 vše v k.ú. 

Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 5307/661 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, p.č. 5307/662 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2, 

p.č. 5307/663 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2, p.č. 5307/664 zastavěná plocha a nádvoří       

o výměře 2 m2, p.č. 5307/665 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2, p.č. 5307/666 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 4 m2, p.č. 5307/667 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 a p.č. 

5307/668 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova do spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek: 

  

Číslo jednotky Způsob využití Vlastnický podíl 

  

2708/1   byt 551/42407 

2708/2   byt 214/42407 

2708/3   byt 859/42407 

2708/4   byt 725/42407 

2708/5   byt 374/42407 

2708/6   byt 652/42407 

2708/7   byt 725/42407 

2708/8   byt 375/42407 

2708/9   byt 654/42407 

2708/10  byt 724/42407 

2708/11  byt 376/42407 

2708/12  byt 653/42407 

2708/13  byt 722/42407 

2708/14  byt 376/42407 

2708/15  byt 653/42407 

2708/16  byt 722/42407 

2708/17  byt 374/42407 

2708/18  byt 652/42407 

2709/1   byt 636/42407 

2709/2   byt 217/42407 

2709/3   byt 855/42407 

2709/4   byt 641/42407 

2709/5   byt 544/42407 

2709/6   byt 651/42407 

2709/7   byt 640/42407 

2709/8   byt 545/42407 
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2709/9   byt 651/42407 

2709/10  byt 642/42407 

2709/11  byt 544/42407 

2709/12  byt 650/42407 

2709/13  byt 637/42407 

2709/14  byt 544/42407 

2709/15  byt 648/42407 

2709/16  byt 639/42407 

2709/17  byt 542/42407 

2709/18  byt 647/42407 

2710/1   byt 635/42407 

2710/2   byt 210/42407 

2710/3   byt 842/42407 

2710/4   byt 639/42407 

2710/5   byt 542/42407 

2710/6   byt 650/42407 

2710/7   byt 635/42407 

2710/8   byt 541/42407 

2710/9   byt 644/42407 

2710/10  byt 640/42407 

2710/11  byt 543/42407 

2710/12  byt 646/42407 

2710/13  byt 635/42407 

2710/14  byt 543/42407 

2710/15  byt 645/42407 

2710/16  byt 640/42407 

2710/17  byt 543/42407 

2710/18  byt 646/42407 

2711/1   byt 646/42407 

2711/2   byt 210/42407 

2711/3   byt 767/42407 

2711/4   byt 640/42407 

2711/5   byt 545/42407 

2711/6   byt 555/42407 

2711/7   byt 647/42407 

2711/8   byt 546/42407 

2711/9   byt 554/42407 

2711/10  byt 640/42407 

2711/11  byt 544/42407 

2711/12  byt 557/42407 

2711/13  byt 640/42407 

2711/14  byt 547/42407 

2711/15  byt 553/42407 

2711/16  byt 641/42407 

2711/17  byt 547/42407 

2711/18  byt 555/42407 

  

v bytovém domě č.p. 2708, 2709, 2710, 2711, příslušném k části obce Přerov I - Město, stojícím        

na pozemcích p.č. 5307/130 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/661 zastavěná plocha a nádvoří, 

p.č. 5307/662 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/663 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/664 

zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/665 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/666 zastavěná plocha 

a nádvoří, p.č. 5307/667 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 5307/668 zastavěná plocha a nádvoří vše     

v k.ú. Přerov, za kupní cenu ve výši 1600,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemků je 

osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  
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2379/22/3/2021 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 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje 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 kupní cenu 4.554.600,- Kč.  

 

2380/22/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – parkovací stání a chodník vybudované v rámci stavby 

„Bytový dům Vesna“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod parkovacích stání (23 míst) vybudovaných na pozemku p.č. 4516/1 

o výměře cca 25 m2, p.č. 4394/1 o výměře cca 259 m2, p.č. 4520 o výměře cca 13,4 m2 vše      

v k.ú. Přerov z majetku společnosti GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 765 

02 Otrokovice, IČ: 10667229 do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 1000,- Kč 

vč. DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností GEFEST 

PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutární městem Přerov (jako budoucím kupujícím), kupní smlouva bude 

uzavřena do 60 dnů po obdržení výzvy budoucího prodávajícího, jejíž součástí bude originál, 

nebo ověřená kopie kolaudačního rozhodnutí na stavbu "Bytový dům Vesna" s vyznačením 

nabytí právní moci a zaměření skutečného provedení stavby.  

 

2. schvaluje úplatný převod chodníku vybudovaného na pozemku p.č. 5108/5 o výměře 2 m2, 

p.č. 4516/1 o výměře 55,9 m2, p.č. 4394/1 o výměře 114,5 m2 a p.č. 4520 o výměře 32,8 m2 

vše v k.ú. Přerov z majetku společnosti GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 

765 02 Otrokovice, IČ: 10667229 do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 1000,- 

Kč vč. DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností GEFEST 

PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutární městem Přerov (jako budoucím kupujícím), kupní smlouva bude 

uzavřena do 60 dnů po obdržení výzvy budoucího prodávajícího, jejíž součástí bude originál, 

nebo ověřená kopie kolaudačního rozhodnutí na stavbu "Bytový dům Vesna" s vyznačením 

nabytí právní moci a zaměření skutečného provedení stavby.  

 

2381/22/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 5276/10 a p.č. 5276/11, 

oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví 

statutárního města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 

5276/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 69 m2 a p.č. 5276/11 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 95 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, 130 00 Praha 3, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 

96.020,- Kč.  
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2382/22/3/2021 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov 

– pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 523/4 ovocný sad o celkové výměře 560 m2 v k.ú. 

Lýsky z vlastnictví společnosti SIBOM s.r.o., se sídlem Přerov IX-Lýsky, U Silnice 70/7, IČ 

48395625 do vlastnictví statutárního města Přerov za dohodnutou kupní cenu ve výši 

987.000,-Kč včetně DPH.  

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu oprávněného z věcného břemene 

neomezeně vstupovat a vjíždět na pozemek p.č. 523/4 (ovocný sad) o výměře 560 m2 v k.ú. 

Lýsky za účelem zajištění přístupu a příjezdu na pozemek p.č. 523/3 (ovocný sad) o výměře 

2.284 m2 v k.ú. Lýsky a s tím spojené povinnosti povinného z věcného břemene strpět výkon 

tohoto práva ze strany oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na 

základě smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi statutárním městem Přerov, které 

se na základě kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. usnesení stane vlastníkem pozemku p.č. 

523/4 v k.ú. Lýsky (povinný z věcného břemene) a společností SIBOM s.r.o., IČ 48395625, se 

sídlem U Silnice 70/7, Přerov IX-Lýsky, 750 02 Přerov, jako vlastníkem pozemku p.č. 523/3 v 

k.ú. Lýsky (oprávněný z věcného břemene). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a 

bezúplatně. Práva a povinnosti z věcného břemene budou spojena s vlastnictvím pozemku p.č. 

523/4 v k.ú. Lýsky (služebný pozemek) na straně jedné a vlastnictvím pozemku p.č. 523/3 v 

k.ú. Lýsky (panující pozemek) na straně druhé a v případě jejich převodu přejdou na jejich 

nové nabyvatele.  

 

3. schvaluje zřízení předkupního práva jako práva věcného ve smyslu ust. § 2144 odst. 1 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Předkupní právo bude 

zřízeno na základě smlouvy o zřízení předkupního práva k nemovitým věcem jako práva 

věcného uzavřené mezi statutárním městem Přerov, které se na základě kupní smlouvy 

uzavřené dle bodu 1. usnesení stane vlastníkem pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky (povinný       

z předkupního práva) a společností SIBOM s.r.o., IČ 48395625, se sídlem U Silnice 70/7, 

Přerov IX-Lýsky, 750 02 Přerov (předkupník) k pozemku p.č. 523/4 (ovocný sad) o výměře 

560 m2 v k.ú. Lýsky a bude spočívat v povinnosti povinného z předkupního práva, případně 

dalších vlastníků pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky jako jeho právních nástupců, nabídnout 

předkupníkovi ke koupi pozemek p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky v případě, že povinný z předkupního 

práva bude chtít tento pozemek prodat, směnit nebo jinak i bezúplatně převést třetí osobě 

(koupěchtivému).  

 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 1211 210 Daň z přidané hodnoty 303 172,4 * + 987,0 304 159,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300685 – 

Výkup pozemku p. č. 523/4 v k. ú. 

Lýsky) 

0,0 + 987,0 987,0 
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2383/22/3/2021 Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě a smlouvě o výpůjčce ze dne 

19.9.2021 

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

a smlouvě o výpůjčce č. MMPr/SML/1353/2020 uzavřené dne 19.9.2020 mezi TJ Sokol Dluhonice, 

z.s., se sídlem Náves 33/42, 750 02 Přerov V - Dluhonice jako dárcem a statutárním městem Přerov 

jako obdarovaným. Dodatkem se mění podmínky pro odstoupení od darovací smlouvy a nově se 

stanoví možnost odstoupení od darovací smlouvy dle ust. § 2001 občanského zákoníku v případě, že 

Nové sportoviště nebude dokončeno, tj. že nesplní podmínky stanovené příslušnými právními 

předpisy pro jeho řádné užívání, nejpozději v termínu do 31.12.2022.  

 

2384/22/3/2021 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. 2 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 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 Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem Přerov 

I-Město, Kratochvílova 128/41, IČ 00053236 uzavřené dne 15.9.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

24.6.2021. 

Dodatek č. 2 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 31.12.2023." 

- změny čl. IV. odst. 5 smlouvy, jehož nové znění zní: "Smluvní strany se dále zavazují nezatěžovat 

předmětné nemovité věci omezeními vlastnického práva, a to zejména zástavními právy, předkupními 

právy a věcnými břemeny, s výjimkou zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení - nízkotlaký 

plynovod DN 315 ve prospěch společnosti GasNet s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 

940/96, IČ 27295567."  

 

2385/22/3/2021 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movité věci – traktoru 

KOBOTA, typ M11, varianta: M135GXRZ, identifikační číslo vozidla (VIN): 70209, registrační 

značka vozidla (RZ): M01 1650, inventární číslo 039-00000181, včetně všech jeho součástí                  

a příslušenství, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby 

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

za kupní cenu ve výši 683.300,- Kč, která bude navýšena o DPH v platné sazbě daně, s tím,                

že společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. nabyde vlastnické právo k movité věci jako 

předmětu převodu dnem 1.1.2022. Součástí kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 

prodávajícím a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. jako kupujícím bude ujednání, že 

kupní cena bude uhrazena statutárnímu městu Přerov ve dvou splátkách tak, že 1. splátka ve výši 

341.650,- Kč bude uhrazena do 31.3.2022 a 2. splátka ve výši 341.650,- Kč bude uhrazena do 

30.9.2022.  
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2386/22/3/2021 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán 

společných zařízení" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci řízení Komplexní pozemkové úpravy     

v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán společných zařízení" dle příloh.  

 

2387/22/3/2021 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Popovice u Přerova - "Plán 

společných zařízení" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci řízení Komplexní pozemkové úpravy     

v k.ú. Popovice u Přerova - "Plán společných zařízení" dle příloh.  

 

2388/22/3/2021 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k podílu id. 1/3 pozemku p.č. 

5176/39 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným            

z předkupního práva 

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

oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti, 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. 1/3 pozemku p.č. 5176/39 orná půda o výměře 3580 m2 v k.ú. Přerov R*** M*** O***, 

bytem ***, jako osobě povinné z předkupního práva.  

 

2389/22/3/2021 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č.  20 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 20 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. 

T.G.Masaryka 8, IČ 45180512 ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1 ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 

9.2.2010, č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 

7 ze dne 1.7.2011, č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012, č. 10 ze dne 17.9.2013, č. 11 ze dne 

15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016, č. 14 ze dne 30.8.2016, č. 15 ze dne 

22.8.2017, č. 16 ze dne 22.8.2017, č. 17 ze dne 23.5.2018, č. 18 ze dne 29.8.2018 a č. 19 ze dne 

5.11.2020, kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládá 

pozemek p.č. 239 zast. pl. a nádvoří o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

technického vybavení bez č.p./č.e., inv. č. 020-00000541 v pořizovací hodnotě 600.000,- Kč.  

 

2390/22/4/2021 Rozpočtové opatření č. 20 a 21 

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

důvodové zprávy.  

 

2391/22/4/2021 Rozpočtové opatření č. 22 

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

důvodové zprávy.  
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2392/22/4/2021 Obecně závazná vyhláška č.../2021, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 10/2020 

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

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 10/2020 dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy.  

 

2393/22/4/2021 Obecně závazná vyhláška č..../2021, o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 

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

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

2394/22/5/2021 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 

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

předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2022: 

  

příjmy 971 432 800 Kč 

výdaje 962 919 800 Kč 

financování 8 513 000 Kč 

(dle příloh č. 1 a 2)  

 

2. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024 uvedený v příloze č. 3,  

 

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4.  

 

2395/22/6/2021 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí vyhodnocení projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu města 

Přerova 2017-2021 podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení  

 

2. schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Zprávu         

o uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-2021, která je přílohou č. 2 tohoto návrhu 

na usnesení  

 

3. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění, o pořízení změny Územního plánu města 

Přerova v souladu se schválenou Zprávou o uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-

2021.  
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2396/22/6/2021 Změna č. 12B Územního plánu města Přerova - vydání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 53 zákona č. 183/2006 Sb.,   

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhodnocení stanovisek                     

a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 12B Územního plánu města Přerova podle 

přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení,  

 

2. vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 53 zákona č. 183/2006 Sb.,                 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a § 171 a následujících zákona         

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Změnu č. 12B Územního plánu města Přerova, 

formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení.  

 

2397/22/6/2021 Poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované 

strategie ITI - uzavření dodatku smlouvy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje 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.  

 

2398/22/6/2021 Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 

2027 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Strategický plán rozvoje statutárního města 

Přerova pro období 2021 - 2027.  

 

2399/22/7/2021 Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2021 a akce přecházející 

do roku 2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 bere na vědomí Přehled zrealizovaných investičních akcí v roce 2021  

 

2 bere na vědomí Přehled přecházejících investičních akcí z roku 2021 do roku 2022  

 

2400/22/7/2021 Veřejná zakázka „ZŠ Želatovská – rekonstrukce přípojky kanalizace a 

zdravotechniky“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a 

schválení úpravy rozpočtu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „ZŠ Želatovská – 

rekonstrukce přípojky kanalizace a zdravotechniky“, dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 1211 210 Daň z přidané hodnoty 295 000,0 + 8 172,4 303 172,4 

 2229  Ostatní přijaté vratky transferů  4 468,6 + 4 640,1 9 108,7 
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a podobné příjmy 

 4111 210 Neinvestiční přijaté transfery  

z všeobecné pokladní správy  

státního rozpočtu 

10 765,2 * + 753,5 11 518,7 

 4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu 
39 994,9 * + 1 034,0 41 028,9 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 280 989,4 * - 7 000,0 273 989,4 
3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210701 

– Rekonstrukce přípojky kanalizace  

a zdravotechniky, ZŠ Želatovská) 

0,0 + 21 600,0 21 600,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

2401/22/8/2021 Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje 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, pro 

oblast sportu na rok 2022 Zastupitelstvo města Přerova schvaluje výjimku termínu podání 

žádostí dle důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 28.02.2022 

 

2. pověřuje 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. neschvaluje 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).  
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2402/22/9/2021 Předání dokončené investiční akce k hospodaření ZŠ U Tenisu   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 8 k protokolu                

o předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 1. 3. 2002 mezi statutárním 

městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, U tenisu 4. Předmětem tohoto 

dodatku je předání investiční akce s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, U tenisu 4“        

k hospodaření v pořizovací ceně 12.965.046,90 Kč, a to ke 31.12.2021.  

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2021 

 

2403/22/10/2021 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přerovsku 2022 - 2024 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb       

na Přerovsku 2022 - 2024. Znění plánu je přílohou důvodové zprávy.  

 

2404/22/10/2021 Koncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 - 2024 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Koncepci prorodinné politiky statutárního 

města Přerova 2022 - 2024. Znění koncepce je přílohou důvodové zprávy.  

 

2405/22/10/2021 Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 - 2024 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Strategii prevence kriminality statutárního 

města Přerova 2022 - 2024. Znění strategie je přílohou důvodové zprávy.  

 

2406/22/11/2021 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 důvodové zprávy  

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 1 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku  

 

2407/22/11/2021 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu 

„Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění 

vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015 a Vnitřního 

předpisu č. 25/2017 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu Vnitřního předpisu č. 18/05 Statut 

trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění vnitřního 

předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015 a Vnitřního předpisu č. 25/2017 a to dle Přílohy č. 1 

důvodové zprávy.  
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2408/22/11/2021 Volba přísedících soudců k Okresnímu soudu v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí navrhované kandidáty dle důvodové zprávy                

za přísedící soudce k Okresnímu soudu v Přerově na volební období od 2. 2. 2022 do 2. 2. 2026.  

 

2409/22/11/2021 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 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 6. prosince 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Lada Galová 

členka Rady města Přerova 

 


