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USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 28. února 2022 

 

2410/23/1/2022 Zahájení, schválení programu 23. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           

28. února 2022,  

 

2. schvaluje Mgr. Jaroslava Hýzla a p. Vladimíra Kočaru za ověřovatele zápisu 23. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova.  

 

2411/23/1/2022 Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města 

Přerova Ing. Tomáše Přikryla, v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

2412/23/1/2022 Vyslovení podpory a solidarity partnerskému městu Ivano-Frankivsk 

a Ukrajině  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ostře odsuzuje neospraveditelnou vojenskou agresi Ruské federace proti Ukrajině, jejím 

občanům a míru v Evropě.  

 

2. vyslovuje podporu a solidaritu partnerskému městu Ivano-Frankivsk a rovněž celé Ukrajině, 

proti které zahájila Ruská federace vojenskou invazi,  

 

3. schvaluje vyvěšení ukrajinské státní vlajky na budově radnice na nám. TGM 2, Přerov,  

 

4.  schvaluje nákup a poskytnutí humanitární pomoci partnerskému městu Ivano-Frankivsk ve 

výši 200 000 Kč podle jeho potřeb, na podporu města a jeho obyvatel ve válečném konfliktu s 

Ruskou federací,  

 

5. schvaluje poskytnutí materiální pomoci partnerskému městu Ivano-Frankivsk formou 

poskytnutí prostředků a materiálu určených k minimalizaci negativních dopadů válečného 

konfliktu na životy, zdraví a majetek obyvatel města (tj. prostředků sloužících k ochraně 

obyvatelstva, zdravotnických prostředků apod.).  

 

 

2413/23/2/2022 Podnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Heleny Netopilové 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Kontrolnímu výboru prověřit plnění usnesení 

Rady města Přerova, popřípadě Zastupitelstva města Přerova, vyplývající ze smlouvy o výpůjčce 

městského majetku, tedy pozemku areálu Cross aréna "Přerovská rokle".  
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2414/23/2/2022 Informace o činnosti Rady města Přerova od  22. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(75. schůze Rady města Přerova konané dne 3.12.2021, 76. schůze Rady města Přerova konané dne 

9.12.2021, 77. schůze Rady města Přerova konané dne 13.1.2022, 78. schůze Rady města Přerova 

konané dne 27.1.2022, 79. schůze Rady města Přerova konané dne 17.2.2022).  

 

2415/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 665/29 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova  

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

převod pozemku p.č. 665/29 trvalý travní porost o výměře 1274 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova             

z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04817320,    

do majetku statutárního města Přerova.  

 

2416/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků 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 ost. pl., p.č. 1253/2 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov 

I-Město, č.p. 3046 adminis., p.č. 1253/1 ost. pl. a p.č. 1253/3 ost. pl., vše 

v k.ú. Přerov (objekty Smetanova 7 a 7a) za nemovité věci ve 

vlastnictví ČR -ÚZSVM – jednotku č. 555/5 jiný nebytový prostor 

vymezený v budově Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na p.č. 194, 

včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 

na pozemcích p.č. 194 zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu 

ve výši 60202/120102 na společných částech budovy společných 

vlastníkům jen některých jednotek (jednotka TGM) a pozemků p.č. 

2242 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2180 

víceúčel., p.č. 2265/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če 

garáž, p.č. 2265/3 ost. pl., p.č. 4988/4 ost. pl. a p.č. 4988/5 ost. pl. 

(Hasičská záchranná stanice Šířava) 

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

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků 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 ost. pl., p.č. 1253/2 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, 

č.p. 3046 adminis., p.č. 1253/1 ost. pl. a p.č. 1253/3 ost. pl., vše v k.ú. Přerov (objekty Smetanova 7 a 

7a) za nemovité věci ve vlastnictví ČR -ÚZSVM – jednotku č. 555/5 jiný nebytový prostor vymezený 

v budově Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na p.č. 194, včetně přináležejícího spoluvlastnického 

podílu ve výši 60202/361888 na pozemcích p.č. 194 zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve 

výši 60202/120102 na společných částech budovy společných vlastníkům jen některých jednotek 

(jednotka TGM) a pozemků p.č. 2242 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2180 

víceúčel., p.č. 2265/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če garáž, p.č. 2265/3 ost. pl., p.č. 

4988/4 ost. pl. a p.č. 4988/5 ost. pl. (Hasičská záchranná stanice Šířava).  
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2417/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. 

Přerov 

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

převod pozemku p.č. 2657/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2 v k.ú. Přerov z majetku 

statutárního města Přerova.  

 

2418/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

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

převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 8/1 ostatní plocha      

o výměře cca 6 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova.  

 

2419/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/5 pozemku p.č. 

5466/196 orná půda a pozemku  p.č. 5466/197 orná půda, 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 – podílu id. 

1/5 pozemku p.č. 5466/196 orná půda a pozemku p.č. 5466/197 orná půda, oba v k.ú. Přerov   

z vlastnictví pana O*** L***, bytem ***, 666 03 Tišnov, do majetku statutárního města 

Přerova.  

 

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k – podílu id. 1/5 pozemku 

p.č. 5466/196 orná půda a pozemku p.č. 5466/197 orná půda, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví 

pana O*** L***, bytem *** 666 03 Tišnov, do majetku statutárního města Přerova.  

 

2420/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci       

ve vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2587/54 

v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov    

(Klivarova 6) 

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

převod bytové jednotky č. 2587/54 v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné      

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 6)         

o celkové výměře 55,38 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 

v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2433/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5345/202068          

z vlastnictví statutárního města Přerov.  
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2421/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části 

pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města 

Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 1290 a 

spoluvlastnický podíl k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. 

Dluhonice 

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

pozemků p.č. 1291 o výměře 854 m2, části pozemku p.č. 1290 o výměře 190 m2 dle GP označené jako 

p.č. 1145/60 v k.ú. Dluhonice a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 trvalý travní 

porost o výměře 25 m2 v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví I***. P*** J***, bytem ***Dluhonice za část 

pozemku p.č. 606 orná půda o výměře cca 1050 m2 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města 

Přerova.  

 

2422/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5290/128 

a části pozemku p.č. 5290/95, oba v k.ú. Přerov 

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

převod části pozemku p.č. 5290/128 ostatní plocha a p.č. 5290/95 ostatní plocha o celkové výměře cca 

1100 m2, oba v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova.  

 

2423/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 

pozemků p.č. 257 a p.č. 258/1, oba v k.ú. Penčice za pozemek p.č. 197    

v k.ú. Penčičky   

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

pozemků p.č. 257 orná půda o výměře 1364 m2 a p.č. 258/1 ostatní plocha o výměře 603 m2, oba        

v k.ú. Penčice ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 197 ostatní plocha o výměře 

2530 m2 v k.ú. Penčičky ve vlastnictví Mgr. E*** F*** 

 

2424/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 499 v k.ú. 

Penčice  

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

převod částí pozemku p.č. 499 ostatní plocha o výměře cca 380 m2 a cca 8 m2 v k.ú. Penčice z 

vlastnictví statutárního města Přerova žadateli.  

 

2425/23/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

– nebytové jednotky č. 90/101 v budově bytový dům č.p. 90,  91, 92, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  596/4 v k.ú. 

Přerov (Bratrská 21) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 90/101 

dílna nebo provozovna v budově bytový dům č.p. 90, 91, 92, příslušné k části obce Přerov I-Město,    

na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21) o celkové výměře 17 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 90, 91, 92, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 596/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 

ve výši id. 85/8474 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví T***D*** za kupní cenu     
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v místě a čase obvyklou ve výši 46.030,- Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně           

z přidané hodnoty.  

 

2426/23/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2578/5 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

garáže č.p. 3617, příslušná  k části obce Přerov I-Město 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2578/5 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3617, příslušná k části obce 

Přerov I-Město, z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů F***H*** a 

Ing. M*** H*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 252.000,-Kč. Dodání 

předmětu převodu není předmětem DPH.  

 

2427/23/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2578/37 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

garáže č.p. 3618, příslušná k části obce Přerov I-Město 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2578/37 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3618, příslušná k části obce 

Přerov I-Město, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví A*** M***za nabídnutou 

kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 279.000,-Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem 

DPH.  

 

2428/23/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2578/38  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

garáže č.p. 3619, příslušná k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 

2578/39 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3620, 

příslušná k části obce Přerov I-Město 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2578/38 zast. pl. a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3619, příslušná k části obce Přerov I-Město,          

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví L*** W*** za nabídnutou kupní cenu 

ve výběrovém řízení ve výši 311.100,-Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem DPH.  

 

2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2578/39 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3620, příslušná k části obce Přerov I-Město,           

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví L*** W*** za nabídnutou kupní cenu 

ve výběrovém řízení ve výši 361.100,-Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem DPH.  

 

2429/23/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2578/40  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

garáže č.p. 3621, příslušná k části obce Přerov I-Město 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2578/40 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3621, příslušná k části obce 

Přerov I-Město, z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů M*** H*** a 

Ing. V*** H*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 253.726,-Kč. Dodání 

předmětu převodu není předmětem DPH.  
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2430/23/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

pozemku p.č. 218 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 218 zahrada         

o celkové výměře 126 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 

společnosti Skalákova 9 s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Dr. Skaláka 1452/9, IČ 10667661 za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou ve výši 178.920,- Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem daně z 

přidané hodnoty.  

 

2431/23/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

pozemku p.č. 222 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 222 ost. pl., jiná 

plocha o celkové výměře 30 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do společného 

jmění manželů Ing. A*** F*** a Mgr. M*** F*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

42.600,- Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem daně z přidané hodnoty.  

 

2432/23/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– částí pozemků p.č. 1261 a p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1261 ostatní 

plocha o výměře 160 m2 a části pozemku p.č. 314/2 zahrada o výměře 13 m2 oba v k.ú. Čekyně dle 

geometrického plánu č. 523-143/2021 označené novým p.č. 1261/2 ostatní plocha o výměře 173 m2      

z vlastnictví statutárního města Přerova do výlučného vlastnictví Ing. M*** P***, bytem *** za kupní 

cenu 134.940,- Kč - cena v místě a čase obvyklá (dodání pozemku není předmětem DPH) a uzavření 

kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako prodávajícím), Ing. M*** P***, bytem *** 

(jako kupujícím) a Mgr. V*** P***, bytem *** (jako vedlejším účastníkem).  

 

2433/23/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 3157/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 3157/1 

ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 7352-84/2021 označené jako díl "a" o výměře 65 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana S***R***, za kupní cenu 110.000,- 

Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

2434/23/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části p.č. 1195/3 v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1195/3 

zahrada, dle geometrického plánu č. 644-257/2021 označené novým p.č. 1195/5 o výměře 689 m2 v 

k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní M*** K***, za kupní cenu 

186.030,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

2435/23/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 4929/1 

ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného 

jmění manželů J***N*** a Ing. J*** N*** za kupní cenu 2.040,- Kč/m2 - cena v místě a čase 
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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 manželi J***N*** a Ing. J***N*** jako budoucími kupujícími. Kupní 

smlouva bude uzavřena do 60 dnů po obdržení výzvy zaslané budoucími kupujícími budoucímu 

prodávajícímu - kdy tato výzva bude zaslána nejpozději do 6 měsíců poté, co budou splněny podmínky 

stanovené příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Stavební úpravy domu č.p. 1901“. 

Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 let od účinností budoucí kupní smlouvy.  

 

2436/23/3/2022 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – stavby 

v části obce Přerov I-Město, č.p. 3565, způsob využití: zem. stav., 

postavené na pozemku p.č. 2883/92, v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - stavby      

v části obce Přerov I-Město, č.p. 3565, způsob využití: zem. stav., postavené na pozemku p.č. 

2883/92, v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.  

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - stavby v 

části obce Přerov I-Město, č.p. 3565, způsob využití: zem. stav., postavené na pozemku p.č. 

2883/92, v k.ú. Přerov, 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 této 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 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 14.000,- 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-li 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. 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.  

5. Úhradu smluvních pokut 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 

smluvních pokut.  

6. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování 
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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 převodce 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 této smlouvy) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které 

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

tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 15 

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

smluvní pokuty.  

9. Odstoupení od této 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 ze 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 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 této smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako 

povinného se zřizuje jako věcné právo.  

 

2437/23/3/2022 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 1034 v k.ú. Újezdec 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. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1034 orná půda o výměře 1920 m2 v k.ú. Újezdec       

u Přerova z vlastnictví pana J*** P***, bytem ***, do majetku statutárního města Přerova za 

kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 979.200,-Kč.  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 
689 008,9* + 979,2 689 988,1 

*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. 5300702 

– Výkup pozemku p. č. 1034  

v k. ú. Újezdec) 

0,0 + 979,2 979,2 
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2438/23/3/2022 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu 

o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 590/7 v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 590/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2   

v k.ú. Předmostí z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu         

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

 

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

o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 590/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2   

v k.ú. Předmostí z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu         

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

 

2439/23/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, 

p.č. 3412/22, vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 2 smlouvy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě ze dne 6.6.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.5.2020 uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov (jako budoucím kupujícím) a společností MJM agro a.s., se sídlem Litovel, Cholinská 19, IČ: 

6642331 (jako budoucím prodávajícím). Dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje tak, že se mění 

text čl. III, odst. 4 tak, že nově zní takto: „Budoucí prodávající se zavazuje převést předmět koupě do 

vlastnictví budoucího kupujícího bez jakýchkoliv právních vad, zejména bez zatížení uvedených v čl. 

III. odst. 3 této smlouvy. Budoucí prodávající zejména nesmí zřídit k předmětu koupě předkupní 

právo, další zástavní právo mimo zástavní právo uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy, právo stavby 

dle § 1240 a násl. občanského zákona ani věcné břemeno s výjimkou věcných břemen - služebností a 

jiných zatížení zřízených v souvislosti se stavbou „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská a s 

výjimkou věcných břemen – služebností zřízených v souvislosti se stavbou „Přerov, TR Dluh-

PR_0928 Rybník, kVN“.  

 

2440/23/3/2022 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - 

mobilního pódia Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec včetně 

příslušenství 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movité věci - mobilního pódia 

Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec včetně příslušenství, inv. č. 750-00000002 z vlastnictví 

statutárního města Přerov do vlastnictví Aleše Sigmunda, místem podnikání Dřevohostice, Sadová 

422, IČ 65916484 za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 355.000,- Kč včetně DPH.  

 

2441/23/3/2022 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                  

ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6834/6 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 pozemku p.č. 6834/6 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 924 m2 v k.ú. Přerov České 

republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech 



10 

 

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

z předkupního práva.  

 

2442/23/3/2022 Udělení souhlasu statutárního města Přerova s převodem práv a 

povinností ze smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní č. SML/1352/2020 ze dne 22.9.2020  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o postoupení práv a 

povinností ze smlouvy mezi I***V***, jako postupitelkou, P*** Š***, jako postupníkem a 

statutárním městem Přerov jako postoupenou stranou, na jejímž základě statutární město Přerov udělí 

souhlas s převodem práv a povinností ze smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní č. SML/1352/2020, kterou dne 22.9.2020 uzavřeli statutární město Přerov jako budoucí 

prodávající, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 523, U Výstaviště 1 v Přerově, IČ 29447909, se 

sídlem U Výstaviště 523/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako stavebník a fyzické osoby - vlastníci 

bytových jednotek č. 523/1 až č. 523/40 v bytovém domě č.p. 523 (U výstaviště 1), příslušném k části 

obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, jako budoucí kupující, z 

paní I***V***, která byla ke dni uzavření smlouvy vlastníkem bytové jednotky č. 523/23 v bytovém 

domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, podílu id. 3518/224235 na 

společných částech bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, 

a podílu id. 3518/224235 na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, na pana P***Š***, který je 

stávajícím vlastníkem jednotky č. 523/23 v bytovém domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k 

části obce Přerov I-Město, podílu id. 3518/224235 na společných částech bytového domu č.p. 523 (U 

Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, a podílu id. 3518/224235 na pozemku p.č. 

4394/38 v k.ú. Přerov. Obsahem smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

č. SML/1352/2020 ze dne 22.9.2020 je mj. závazek statutárního města Přerova jako budoucího 

prodávajícího a fyzických osob - vlastníků bytových jednotek č. 523/1 a č. 523/40 v bytovém domě 

č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město jako budoucích kupujících uzavřít v 

budoucnu kupní smlouvu, na jejímž základě budoucí prodávající úplatně převede do podílového 

spoluvlastnictví budoucích kupujících části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov o celkové výměře cca 

20 m2, které budou tvořit části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov, na kterých bude postavena stavba 

spočívající v rozšíření lodžií bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov 

I-Město, a část pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov, na které je postaveno vstupní schodiště do 

bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, dle jejich podílů na 

společných částech bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, 

a pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, které náleží k bytovým jednotkám ve vlastnictví budoucích 

kupujících (mj. podíl id. 3518/224235 na části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov o celkové výměře 

cca 20 m2 do vlastnictví paní I*** V***).  

 

2443/23/3/2022 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – splaškové kanalizace a vodovodu v místní části Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod splaškové kanalizace 

"SO 113 Výtlak splaškové kanalizace“ na pozemcích p.č. 495, p.č. 1053/1 a p.č. 1490 vše v k.ú. 

Dluhonice a vodovodu „SO 116 – Prodloužení vodovodního řadu“ na pozemcích p.č. 495, p.č. 1053/1 

a p.č. 1490 vše v k.ú. Dluhonice z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 

00 Praha, IČ: 65993390 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČ: 65993390 (jako budoucím dárcem) a statutárním 

městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena na základě výzvy 

budoucího dárce doručené budoucímu obdarovanému nejpozději do 3 měsíců po dokončení stavby 

"SO 113 Výtlak splaškové kanalizace“ a „SO 116 – Prodloužení vodovodního řadu“.  
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2444/23/3/2022 Majetkoprávní vypořádání  k nemovitým věcem ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – k částem pozemků p.č. 2635/1, p.č. 

2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 2657/2 vše v k.ú. Přerov (Protipovodňová 

ochrana nad jezem – I. etapa)  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 2635/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o 

výměře cca 3 m2, p.č. 2657/2 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře cca 

392 m2, p.č. 2656/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 152 m2 a p.č. 2638/1 

(ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře cca 65 m2, vše v k.ú. Přerov, které 

budou zastavěny stavbou „Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“, z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 

majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, IČ 

70890013. 

  

Na bezúplatný převod bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi 

statutárním městem Přerov jako budoucím dárcem a Povodím Moravy, s.p. jako budoucím 

obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 120 dnů od doručení výzvy 

budoucího obdarovaného k uzavření darovací smlouvy budoucímu dárci, kterou bude budoucí 

obdarovaný povinen doručit budoucímu dárci nejpozději do 12 měsíců od vydání 

kolaudačního souhlasu pro stavbu „Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem – I. 

etapa“. Podle smlouvy o budoucí darovací smlouvě nebudou smluvní strany závazky a 

povinnostmi z této smlouvy vázány a tato smlouvy zanikne v případě, že realizace stavby 

nebude zahájena do 10 let od uzavření smlouvy. Přesná výměra částí pozemků p.č. 2635/1, 

p.č. 2657/2, p.č. 2656/1 a p.č. 2638/1, vše v k.ú. Přerov, jako předmětu daru bude určena 

geometrickými plány vyhotovenými po kolaudaci veřejně prospěšné stavby „Bečva, Přerov - 

Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“. Náklady spojené s vyhotovením 

geometrických plánů na zaměření předmětu daru a další náklady související s darovací 

smlouvou uhradí budoucí obdarovaný.  

 

2. schvaluje přenechání věcí ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, IČ 

70890013, jako půjčitele - částí pozemků p.č. 2637/2 (ostatní plocha – jiná plocha), p.č. 

2637/3 (ostatní plocha - neplodná půda), p.č. 6855 (vodní plocha – koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené) a p.č. 5007/3 (trvalý travní porost), vše v k.ú. Přerov a částí 

pozemků p.č. 2635/1 (ostatní plocha – jiná plocha), p.č. 2657/2 (ostatní plocha – sportoviště a 

rekreační plocha), p.č. 2656/1 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) a p.č. 2638/1 

(ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha), vše v k.ú. Přerov, jejichž vlastníkem se na 

základě darovací smlouvy uzavřené dle bodu 1. usnesení stane Česká republika, a se kterými 

bude náležet příslušnost hospodařit Povodí Moravy, s.p., které budou trvale dotčeny stavbou 

„Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“, včetně stavebních objektů 

tvořících protipovodňová opatření a mobilních čerpadel, do výpůjčky statutárnímu městu 

Přerov jako vypůjčiteli a stanovení podmínek provozu a údržby těchto věcí jako předmětu 

výpůjčky. 

  

Na přenechání věcí do výpůjčky bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 

výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření mezi Povodím Moravy, 

s.p. jako budoucím půjčitelem a statutárním městem Přerov jako budoucím vypůjčitelem. 

Smlouva o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření bude uzavřena 

nejpozději do 45 dnů od doručení výzvy budoucímu půjčiteli k uzavření smlouvy budoucího 

vypůjčitele. Podle smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě 

protipovodňových opatření nebudou smluvní strany závazky a povinnostmi z této smlouvy 
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vázány a tato smlouva zanikne v případě, že realizace stavby nebude zahájena do 10 let od 

uzavření této smlouvy. Smlouva o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových 

opatření bude uzavřena na dobu neurčitou s právem půjčitele smlouvu vypovědět s výpovědní 

dobou 6 měsíců.  

 

3. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových 

opatření v rámci stavební akce "Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa" 

mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a Povodím Moravy, s.p., se 

sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, IČ 70890013, jako příjemcem dotace. Účelem 

poskytnutí dotace je zajištění finančních prostředků pro činnosti příjemce dotace jako 

investora stavebních prací souvisejících s prováděním protipovodňových opatření v rámci 

stavební akce "Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa". Dotace se 

poskytuje na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v období od 16.2.2021 do 30.9.2023. 

Výše dotace bude činit 11.000.000,- Kč a bude poskytnuta ve dvou zálohových ročních 

platbách - do 30.6.2022 ve výši 6.000.000,- Kč a do 30.6.2023 ve výši 5.000.000,- Kč. 

Součástí smlouvy bude závazek smluvních stran uzavřít do 90 dnů ode dne předložení 

závěrečného vyúčtování dodatek ke smlouvě, na jeho základě se poskytovatel zaváže 

poskytnout příjemci dotaci na úhradu zbývající části stavebních nákladů, maximálně však do 

celkové výše 15.000.000,- Kč, v případě, že uhrazené zálohové platby ve výši 11.000.000,- Kč 

nebudou v součtu dosahovat výše 15% z celkových skutečných stavebních nákladů stavební 

akce.  

 

2445/23/4/2022 Rozpočtové opatření č. 24 

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

 

2446/23/4/2022 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace 

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

 

 

2447/23/4/2022 Rozpočtové opatření - převody I a II 

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

důvodové zprávy.  

 

 

2448/23/4/2022 Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1),  

 

2. schvaluje změnu závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

2449/23/4/2022 Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy.  
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2450/23/4/2022 Participativní rozpočet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zavedení participativního rozpočtu pod názvem "Chci v Přerově" a schvaluje jeho 

zásady pro rok 2022 dle přílohy důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodob. prostředků  

na bank. účtech 
688 968,9 * + 25,0 688 993,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
2141 120 Vnitřní obchod (marketing a propagace) 243,0 * + 25,0 268,0  

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

2451/23/4/2022 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení 

limitu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení číslo 110/4/7/2019 ze dne 25.02.2019,  

 

2. schvaluje krátkodobé nákupy (tj. do 1 roku) a následné prodeje produktů peněžního trhu       

do maximální výše 700 mil. Kč v závislosti na stavu dočasně volných finančních prostředků,  

 

3. pověřuje těmito nákupy odbor ekonomiky.  

 

2452/23/4/2022 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se zrušuje Obecně závazná 

vyhláška č. 6/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. .../2022, 

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů,   

ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

2453/23/4/2022 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 

Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici 

Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého 

kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, IČ:70885940, na vybavení jednotky 

na centrální požární stanici Přerov. Darovací smlouva bude uzavřena dle návrhu uvedeného v 

příloze tohoto materiálu.  
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2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem darovací smlouvy dle bodu 

1 tohoto usnesení.  

 

2454/23/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského       

v Přerově na vydání publikace „Co je to za písmenko: slabikáře a 

abecedy ze sbírky Muzea Komenského v Přerově“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Muzeum Komenského 

v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7/7, Přerov I - Město, 750 02 

Přerov, IČ: 00097969 na vydání publikace „Co je to za písmenko: slabikáře a abecedy ze 

sbírky Muzea Komenského v Přerově“. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2022.  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 
690 188,1 * + 60,0 690 248,1 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3316 110 Vydavatelská činnost 0,0  + 60,0 60,0  

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 843,9 * + 60,0 38 903,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

2455/23/4/2022 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Římskokatolickou 

farnost Přerov – Předmostí v souvislosti s oslavami výročí kostela       

sv. Marie Magdalény  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Římskokatolická farnost 

Přerov - Předmostí, se sídlem Tyršova 38/3, 751 24 Přerov, Přerov II - Předmostí, IČ: 

45180202, na výdaje související s oslavami výročí kostela sv. Marie Magdalény. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze 

tohoto materiálu.  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 
690 248,1 * + 250,0 690 498,1 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
  

3319 
  

110 
  

Ostatní záležitosti kultury 
  

0,0  
  

+ 46,7 
  

46,7  
  

3322 
  

110 
 

Zachování a obnova kulturních památek 
  

0,0  
  

+ 203,3 
  

203,3  

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
38 903,9 * + 250,0 39 153,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

2456/23/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis pro 

Pekárnu Racek, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 168.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2022 mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna Racek, s. r. o. se sídlem gen. Štefánika 

185/38, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 62582178 na pokrytí části mzdových nákladů 

prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice. Veřejnoprávní smlouva bude 

uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu.  

 

2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy       

o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2022 dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

2457/23/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. 

(Přerovská internetová televize) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy               

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem PiTV - StarMedia     

s. r. o., se sídlem Č. Drahlovského 2346/13, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 03930785, 

na výrobu čtyř publicistických seriálů. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle návrhu 

uvedeného v příloze tohoto materiálu.  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 
689 988,1 * + 200,0 690 188,1 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3341 110 Rozhlas a televize 0,0  + 200,0 200,0  

  

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

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
38 643,9 * + 200,0 38 843,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 usnesení.  

 

2458/23/5/2022 Využití hotelu Strojař - revokace usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje revokaci 2.bodu usnesení ZM č. 1065/36/5/2018 ze dne 19.02.2018, kterým 

Zastupitelstvo města Přerova schválilo pokračování v záměru zadání veřejné zakázky s 

názvem „Využití hotelu Strojař" bez vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže, tzn. 

zpracovat projektovou dokumentaci a regulační plán.  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:  

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

opatření  
rozpočet po 

úpravě  

 8115  210  Změny stavu krátkodobých  

prostředků na bank. účtech  
690 019,8 *  + 3 000,0  693 019,8  

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

  
PAR  ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč)  rozpočet  rozpočtové 

opatření  
rozpočet  

po úpravě  
5269  130  Ostatní správa v oblasti hospodářských  

opatření pro krizové stavy (pomoc  

Ukrajině)  

0,0  + 1 500,0  1 500,0  

5269  5XX  Ostatní správa v oblasti hospodářských  

opatření pro krizové stavy (pomoc  

Ukrajině)  

0,0  + 1 500,0  1 500,0  

 

 

2459/23/6/2022 Dotační program C 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 vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 ve výši 2 

500 000 Kč.  
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Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačního programu jsou 

přílohou této důvodové zprávy. 

  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorových smluv Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

  

V případě žádosti s ev. č. DSP-C-017/22 žadatele FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916, se sídlem 

Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov, žádosti DSP-C-018/22 žadatele 1. FC Viktorie Přerov z.s., 

IČ: 66743338, se sídlem Sokolská 734/28, 750 02 Přerov a žádosti DSP-C-019/22 žadatele 

AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 

Přerov, se pro oblast vrcholového a výkonnostního sportu dospělých na rok 2022 podává 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku termínu podání žádostí dle důvodové 

zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2022 

 

2. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 1 usnesení v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu, k jejich uzavření a podpisu,  

 

2460/23/7/2022 Předfinancování ozdravného pobytu žáků ZŠ a MŠ Hranická s 

ekologickým výukovým programem   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje předfinancování schváleného projektu Základní školy J. A. Komenského a 

Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, 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 2022 ve výši 115 500 Kč.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.06.2022 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  8115 210 Změny stavu krátkodobých prostředků 

na bank. účtech 
690 480,1* + 115,5 690 613,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 0,0 + 115,5 115,5 

  

  

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

po úpravě 
61X Školská zařízení 46 444,7* + 115,5 46 560,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  
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2461/23/7/2022 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 – vyjmutí části pozemku zahrady 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k protokolu o předání a 

převzetí nemovitého majetku uzavřeného dne 01.03.2002 mezi statutárním městem Přerov a 

Mateřskou školou Přerov, Lešetínská 5, jehož předmětem je snížení výměry pozemku p.č. 5455/6, 

ostatní plocha, v k.ú. Přerov, o 290 m2. Dodatek č. 3 tvoří přílohu důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 15.03.2022 

 

 

2462/23/8/2022 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

000 Kč I*** jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro 

rodinný dům č.p. 227, na pozemku p.č. 7681, k.ú. Čekyně;  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých prostředků 

na bank. účtech 
688 993,9* + 15,0 689 008,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
2321 840 Odvádění a čištění odpadních vod a 

nakládání s kaly 
0,0  + 15,0 15,0  

  

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

po úpravě 
  Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
38 628,9* + 15,0 38 643,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

2463/23/8/2022 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška  č. 10/1995 o Městské policii v Přerově, ve znění Obecně 

závazné vyhlášky č. 9/1997 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2022, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška č. 10/1995 o Městské policii v Přerově, ve znění Obecně závazné 

vyhlášky č. 9/1997, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  
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2464/23/8/2022 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. 

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 II. 

pololetí 2021  

 

2465/23/8/2022 Nemovitá kulturní památka městský park Michalov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova předložit zprávu o aktuálním stavu 

městského parku Michalov a plán péče o tuto kulturní památku a její prostředí, včetně 

předběžných finančních nákladů,  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: červen 2022 

 

2. nepřijalo návrh usnesení doporučit Radě města Přerova zřídit pracovní skupinu pro 

zpracování a kontrolu plnění plánu péče o kulturní památku městský park Michalov.  

 

2465/23/8/2022 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova na každém jednání 

Zastupitelstva města Přerova informovat zastupitele o postupu projektu rekonstrukce objektu TGM 

16.  

 

2465/23/8/2022 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 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 28. 2. 2022 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Jaroslav Hýzl 

člen Rady města Přerova 

 


