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USNESENÍ z 83. schůze Rady města Přerova konané dne 20. dubna 2022 

 

3071/83/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 83. schůze Rady města 

Přerova konané dne 20. dubna 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 83. schůze Rady města Přerova konané dne 20. dubna 2022,  

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

3072/83/3/2022 Rozpočtové opatření č. 7 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazného 

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

 

3073/83/4/2022 „Poradenství v oblasti energetických úspor metodou EPC – Přerov“ – 

žádost o poradenství z programu ELENA 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o poradenských službách financovaných z programu ELENA a 

projektu Poradenství v oblasti energetických úspor metodou EPC – Přerov, dle důvodové 

zprávy,  

 

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o poradenství na 

projekt „Poradenství v oblasti energetických úspor metodou EPC – Přerov“ z programu 

ELENA, dle důvodové zprávy.  

 

 

3074/83/4/2022 Veřejná zakázka „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v 

Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku na 

stavební práce s názvem „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“, dle 

důvodové zprávy,  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 8123 210 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3 024,0 + 82 000,0 85 024,0 

  

 PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6171 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210153 

– Přerov, nám. TGM 16 – stavební úpravy) 
223 000,0 + 82 000,0 305 000,0 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si pravomoc podle § 84 odst. 4 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vybrat postupem 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dodavatele 

předmětu plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „TGM 16 – Rekonstrukce 

budovy Magistrátu v Přerově“ a schválit uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.  

 

 

3075/83/4/2022 Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 

09“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší bod 1 usnesení č. 1998/55/6/2021, kterým byl schválen původní záměr zadat veřejnou 

zakázku na služby s názvem „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 09“,           

dle důvodové zprávy,  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku na 

služby s názvem „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 09“, dle důvodové 

zprávy,  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 
996 719,1* + 4 294,5 1 001 013,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
6171 350 Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500190 

– Pokračování služeb z OIP 09) 
8 833,0 + 4 294,5 13 127,5 

 

 

3076/83/4/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I              

v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat 

veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I                  

v Přerově“, dle důvodové zprávy.  

 

 

 

 



3 

 

 

3077/83/4/2022 Veřejná zakázka „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel              

v domech Osmek 5, 7“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku na 

stavební práce s názvem „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7“, 

dle důvodové zprávy,  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 
995 739,1* + 980,0 996 719,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3612 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210628 

– Zateplení balkonů, výměna  

balkonových čel v domech Osmek 5, 7) 

8 700,0 + 980,0 9 680,0 

 

 

3078/83/4/2022 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0843/2021 na 

realizaci stavby „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0843/2021 ze dne 15.9.2021 na 

provedení stavby „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“, se zhotovitelem PB SCOM 

s.r.o., Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ: 25397087, dle přílohy č. 2, za 

podmínky finančního krytí, 

  

Předmětem Dodatku č. 2 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace víceprací) 

dle důvodové zprávy.  

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Revitalizace vodního 

ekosystému v Předmostí“, navýšená o hodnotu uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy, se po 

započtení aktuálních víceprací zvyšuje o 995 827,77 Kč bez DPH, tj. cena za plnění se 

Dodatkem č. 2 mění z původní ceny (6 473 262,00 Kč bez DPH, tj. 7 832 647,00 Kč s DPH) 

sjednané ve smlouvě č. SML/0843/2021, resp. z ceny sjednané Dodatkem č. 1 této smlouvy (6 

915 662,00 Kč bez DPH, tj. 8 367 951,02 Kč s DPH), na cenu 7 911 489,77 Kč bez DPH, tj. 9 

572 902,62 Kč s DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/0843/2021 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřené 

náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením Rady města Přerova, 

č. usn. 1974/54/6/2021, ze dne 15. ledna 2021.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3632 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210349 

– Rekonstrukce smuteční síně  

na Městském hřbitově v Přerově) 

3 569,5 * - 1 250,0 2 319,5 

3745 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210415 

– Revitalizace rybníků v Předmostí – I. etapa (dotace) 
6 740,5 + 1 250,0 7 990,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

3079/83/4/2022 Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 z programu Ukrajina - 

rozšíření ubytovacích kapacit 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o projektu dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje podání žádostí o dotaci na realizaci projektu z dotačního programu Ministerstvo pro 

místní rozvoj z programu 117 74 Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit pro 

podprogram 117D741 Ukrajina - změny dokončených staveb, stavební úpravy budov, dle 

důvodové zprávy bez přílohy č. 1,  

 

3. pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o dotaci z příslušného 

programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Přerov - rozšíření ubytovací kapacity v 

nouzovém ubytování", dle důvodové zprávy,  

 

4. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci.  

 

 

3080/83/5/2022 Směna nemovitých věcí  – pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 

5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 

4224, p.č. 4230, p.č. 4232, p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 

6850/9, p.č. 6850/11, p.č. 6850/13, p.č. 3492/10, p.č. 3492/15 a p.č. 

3492/17 všechny v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

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

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

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

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

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

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

m2, p.č. 6850/9 vodní plocha o výměře 69 m2, p.č. č. 6850/11 vodní plocha o výměře 15 m2, p.č. 

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

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

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

rozdílu cen směňovaných pozemků. 

  

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

účastníkem 1 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako účastníkem 2. Směnná smlouva bude uzavřena po 

splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby “I/55 Přerov okružní 

křižovatka Dluhonská“, po vydání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „Stezka pro chodce 

a cyklisty podél silnice I/47“ etapa I a III a vyhotovení geometrického plánu na oddělení směňovaných 
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částí pozemků p.č. 4230 a p.č 4232 oba v k.ú. Přerov, do 90 dnů od doručení výzvy, kterou účastník 1 

vyzve účastníka 2 k uzavření směnné smlouvy, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí směnné 

smlouvy.  

 

3081/83/5/2022 Směna nemovitých věcí -  pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice v majetku 

statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 

1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v 

k.ú. Dluhonice  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

směnu pozemku p.č. 1291 o výměře 854 m2 v k.ú. Dluhonice, 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 Ing. P*** Je*** za část 

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

Přerova bez doplatku rozdílu cen směňovaných pozemků. 

  

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

prvním směňujícím, a Ing. P*** J***, jako druhým směňujícím. Směnná smlouva bude uzavřena na 

základě výzvy budoucího druhého směňujícího, zaslané nejpozději lhůtě 90 dnů ode dne účinnosti 

budoucí směnné smlouvy za předpokladu, že budoucímu prvnímu směňujícímu budou budoucím 

druhým směňujícím současně s výzvou předložena všechna stavební povolení s vyznačenou doložkou 

nabytí právní moci, a to: stavební povolení č.j.:/Sp.zn.:766/2020-910-IPK/54 ze dne 30. července 2021 

vydané Ministerstvem dopravy, stavební povolení č.j. KUOK 98365/2021 ze dne 30. září 2021 vydané 

Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, stavební povolení 

č.j.: DUCR-44395/21/Nv ze dne 23. srpna 2021 vydané Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní 

odbor Olomouc, stavební povolení č.j. SMOL/214123/2021/OZP/VH/Sko ze dne 24. 11. 2021 vydané 

Magistrátem města Olomouc, odborem životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, stavební 

povolení č.j. SMOL/250353/2021/OS/PS/Ga ze dne 24. 11. 2021 vydané Magistrátem města 

Olomouc, odborem stavebním, oddělením pozemních komunikací, stavební povolení č.j. 

SMOL/251204/2021/OZPO/VH/Sko ze dne 24. 11. 2021 vydané Magistrátem města Olomouc, 

odborem životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, stavební povolení č.j. 

SMOL/273389/2021/OS/PK/Pav ze dne 24. 11. 2021 vydané Magistrátem města Olomouc, odborem 

stavebním, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací. Směnná smlouva bude uzavřena 

do 30 dnů od doručení této výzvy. Marným uplynutím shora uvedené lhůty 90-ti dnů, zaniká závazek 

smluvních stran uzavřít směnnou smlouvu 

Smluvní strany se výslovně dohodly a činí nesporným, že nebudou-li budoucímu prvnímu 

směňujícímu současně s výzvou předložena všechna výše citovaná stavební povolení s vyznačenou 

doložkou nabytí právní moci, má se za to, že výzva k uzavření směnné smlouvy dle čl. III nebyla 

budoucímu prvnímu směňujícímu zaslána.  

 

3082/83/5/2022 Směna nemovitých věcí  - pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. 

Dluhonice, k.ú. Bochoř, k.ú. Lověšice u Přerova v majetku 

statutárního města Přerova za pozemky v k.ú. Dluhonice, k.ú. Přerov, 

k.ú. Lověšice u Přerova a k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

směnu pozemků p.č. 6169/2 ostatní plocha o výměře 74 m2, p.č. 6212 ostatní plocha o výměře 1060 

m2, p.č. 7102/2 ostatní plocha o výměře 46 m2, p.č. 7164/5 zahrada o výměře 2395 m2, p.č. 7164/6 

orná půda o výměře 1774 m2, p.č. 7164/15 orná půda o výměře 2040 m2, p.č. 7166/9 orná půda o 

výměře 1162 m2, p.č. 7166/17 orná půda o výměře 2797 m2, p.č. 7166/40 ostatní plocha o výměře 94 

m2, p.č. 7166/62 orná půda o výměře 3354 m2, p.č. 7166/66 ostatní plocha o výměře 1328 m2, p.č. 

7166/158 ostatní plocha o výměře 204 m2, p.č. 7166/160 ostatní plocha o výměře 1309 m2, p.č. 

7167/5 zahrada o výměře 1234 m2, p.č. 7167/8 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 7167/9 orná půda 
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o výměře 196 m2, p.č. 7167/18 orná půda o výměře 76 m2, p.č. 7167/20 orná půda o výměře 102 m2, 

p.č. 7167/22 orná půda o výměře 9 m2, p.č. 7167/31 orná půda o výměře 408 m2, p.č. 7167/32 orná 

půda o výměře 1483 m2, p.č. 7167/33 ostatní plocha o výměře 3568 m2, p.č. 7167/41 ostatní plocha o 

výměře 124 m2, p.č. 7167/42 ostatní plocha o výměře 3167 m2, p.č. 7167/47 orná půda o výměře 4 

m2, p.č. 7167/49 orná půda o výměře 22 m2, p.č. 7167/53 orná půda o výměře 12 m2, p.č. 7167/55 

orná půda o výměře 11 m2, p.č. 7167/57 orná půda o výměře 8 m2, p.č. 7167/59 orná půda o výměře 1 

m2, p.č. 7167/65 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č. 7167/66 ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 

7167/67 ostatní plocha o výměře 51 m2, p.č. 7167/75 ostatní plocha o výměře 1473 m2, části p.č. 

6163/1 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 6362-1074/2016 označené jako pozemek p.č. 

7167/76 o výměře 185 m2, části p.č. 6163/2 orná půda dle geometrického plánu č. 6362-1074/2016 

označené jako pozemek p.č. 7167/77 o výměře 98 m2, p.č. 7279/45 ostatní plocha o výměře 1127 m2, 

p.č. 7279/46 ostatní plocha o výměře 73 m2, části p.č. 7279/47 ostatní plocha dle geometrického plánu 

č. 6362-1074/2016 označené jako pozemek p.č. 7279/59 o výměře 17 m2, všechny v k.ú. Přerov,  

pozemků části p.č. st. 557/3 zastavěná plocha a nádvoří dle geometrického plánu č. 1137-14022/2014 

označené jako pozemek p.č. st. 557/3 o výměře 9 m2, p.č. 526/9 ostatní plocha o výměře 1492 m2, 

části p.č. 541/1 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 1130-14022/2014 označené jako pozemek 

p.č. 541/1 o výměře 472 m2 a parc. č. 541/4 o výměře 278 m2, p.č. 542/6 ostatní plocha o výměře 48 

m2, p.č. 548 ostatní plocha o výměře 1343 m2, části p.č. 633/10 ostatní plocha dle geometrického 

plánu č. 1130-14022/2014 označené jako pozemek p.č 633/10 o výměře 597 m2, části p.č. 633/11 

zahrada dle geometrického plánu č. 1137-14022/2014 označené jako pozemek p.č. 633/11 o výměře 

858 m2, části p.č. 633/40 zahrada dle geometrického plánu č. 1130-14022/2014 označené jako 

pozemek p.č 633/40 o výměře 2971 m2, p.č. 633/41 ostatní plocha o výměře 7836 m2, části p.č. 

633/42 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 1187-76/2016 označené jako pozemek p.č. 633/42 o 

výměře 3274 m2, p.č. 633/53 ostatní plocha o výměře 8595 m2, p.č. 633/54 ostatní plocha o výměře 

110 m2 vše v k.ú. Předmostí,  

pozemků p.č. 54 orná půda o výměře 142 m2, p.č. 1145/9 ostatní plocha o výměře 238 m2, p.č. 

1145/16 ostatní plocha o výměře 949 m2, p.č. 1145/45 ostatní plocha o výměře 34 m2, p.č. 1145/46 

ostatní plocha o výměře 14 m2, p.č. 1145/50 ostatní plocha o výměře 54 m2, části p.č. 1309 ostatní 

plocha dle geometrického plánu č. 356-76/2016 označené jako pozemek p.č. 1145/59 o výměře 37 m2, 

p.č. 1183 orná půda o výměře 232 m2, p.č. 1195 orná půda o výměře 234 m2, p.č. 1196 orná půda o 

výměře 132 m2, p.č. 1307 orná půda o výměře 307 m2, p.č. 1308 ostatní plocha o výměře 337 m2, p.č. 

1314 orná půda o výměře 823 m2 vše v k.ú. Dluhonice,  

pozemků p.č. 1649/2 orná půda o výměře 63 m2, p.č. 1665/2 ostatní plocha o výměře 30 m2, p.č. 

2174/2 orná půda o výměře 268 m2, p.č. 2174/18 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č. 2175/12 orná 

půda o výměře 461 m2, p.č. 2176/3 ostatní plocha o výměře 573 m2, části p.č. 2176/29 orná půda dle 

geometrického plánu č. 444-1074/2016 označené jako pozemek p.č 2176/29 o výměře 1474 m2, p.č. 

2176/32 orná půda o výměře 111 m2, p.č. 2176/36 orná půda o výměře 44 m2, p.č. 2176/55 ostatní 

plocha o výměře 4 m2, p.č. 2176/59 orná půda o výměře 95 m2, části p.č. 1477/2 ostatní plocha dle 

geometrického plánu č. 486-121-10/2018 označené jako pozemek p.č. 2176/82 o výměře 71 m2, části 

p.č. 1665/1 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 486-121-10/2018 označené jako pozemek p.č. 

2176/83 o výměře 22 m2 vše v k.ú. Bochoř, 

pozemků p.č. 491/3 ostatní plocha o výměře 69 m2, p.č. 548/26 orná půda o výměře 66 m2, p.č. 

548/31 ostatní plocha o výměře 881 m2, p.č. 548/40 orná půda o výměře 23 m2, p.č. 548/43 orná půda 

o výměře 119 m2, p.č. 548/46 orná půda o výměře 29 m2, p.č. 548/51 orná půda o výměře 199 m2, 

p.č. 548/54 orná půda o výměře 597 m2, p.č. 548/57 ostatní plocha o výměře 220 m2, p.č. 548/59 orná 

půda o výměře 2441 m2, p.č. 548/60 orná půda o výměře 185 m2, p.č. 548/63 orná půda o výměře 25 

m2, p.č. 548/83 orná půda o výměře 2 m2, části p.č. 481/3 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 

442-1074/2016 označené jako pozemek p.č. 548/91 o výměře 2 m2, p.č. 549/22 orná půda o výměře 

1647 m2, p.č. 549/23 trvalý travní porost o výměře 19 m2, p.č. 549/27 ostatní plocha o výměře 102 

m2, p.č. 549/34 ostatní plocha o výměře 134 m2, p.č. 549/38 ostatní plocha o výměře 138 m2, části 

p.č. 386/3 orná půda dle geometrického plánu č. 473-121-10/2018 označené jako pozemek p.č. 549/39 

o výměře 37 m2, části p.č. 549/13 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 473-121-10/2018 

označené jako pozemek p.č. 549/41 o výměře 155 m2, p.č. 495/1 ostatní plocha o výměře 31 m2, p.č. 

491/2 ostatní plocha o výměře 5 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

ve vlastnictví statutárního města Přerova  
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za pozemek p.č. 1145/40 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Dluhonice, 

pozemky část p.č. 7166/153 zahrada dle geometrického plánu č. 6650-15022/2017 označené jako 

pozemek p.č. 7166/162 o výměře 192 m2, část p.č. 7166/154 zahrada dle geometrického plánu č. 

6650-15022/2017 označené jako pozemek p.č.7166/163 o výměře 253 m2, p.č. 7166/155 zahrada o 

výměře 6 m2, část p.č. 6210/3 zahrada dle geometrického plánu č. 6650-15022/2017 označené jako 

pozemek p.č. 6210/5 o výměře 23 m2 vše v k.ú. Přerov, 

pozemky p.č. 322/39 orná půda o výměře 88 m2, p.č. 330/41 orná půda o výměře 708 m2, část p.č. 

330/40 orná půda dle geometrického plánu č. 465-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 330/40 o 

výměře 989 m2, část p.č. 548/23 orná půda půda dle geometrického plánu č. 465-15022/2017 

označené jako pozemek p.č. 548/95 o výměře 7 m2, p.č. 548/78 orná půda o výměře 1 m2, p.č. 330/38 

orná půda o výměře 307 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, 

pozemky část p.č. 633/39 zahrada dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako 

pozemek p.č. 633/111 o výměře 330 m2, část p.č. 633/38 zahrada dle geometrického plánu č. 1235-

15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/110 o výměře 323 m2, část p.č. 633/37 zahrada dle 

geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/109 o výměře 299 m2, část 

p.č. 633/36 zahrada dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 

633/108 o výměře 208 m2, část p.č. 633/32 zahrada dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 

označené jako pozemek p.č. 633/104 o výměře 224 m2, p.č. 633/63 zahrada o výměře 176 m2, část 

p.č. 633/21 orná půda dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 

633/103 o výměře 178 m2, část p.č. 633/20 zahrada dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 

označené jako pozemek p.č. 633/102 o výměře 202 m2, část p.č. 633/18 zahrada dle geometrického 

plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/101 o výměře 302 m2, část p.č. 633/17 

zahrada dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/100 o výměře 

490 m2, p.č.st. 422 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, část p.č. 633/71 zahrada dle 

geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/71 o výměře 239 m2, část 

p.č. st. 556 zastavěná plocha a nádvoří dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako 

pozemek p.č. st. 556/1 o výměře 7 m2, část p.č. 633/12 zahrada dle geometrického plánu č. 1235-

15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/95 o výměře 522 m2, část p.č. 633/13 zahrada dle 

geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/96 o výměře 172 m2, p.č. 

633/73 zahrada o výměře 57 m2, p.č. 633/74 zahrada o výměře 137 m2, část p.č. 633/76 zahrada dle 

geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/97 o výměře 156 m2, část 

p.č. 633/75 orná půda dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 

633/98 o výměře 121 m2, část p.č. st. 478 zastavěná plocha a nádvoří dle geometrického plánu č. 

1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. st. 478/1 o výměře 18 m2, část p.č. 633/33 zahrada dle 

geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/105 o výměře 58 m2, p.č. 

st. 592 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, část p.č. 633/35 zahrada dle geometrického plánu 

č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/107 o výměře 77 m2, část p.č. 633/34 zahrada 

dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/106 o výměře 67 m2 

vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu 

vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků ve výši 

15.129.083,- Kč vč. DPH ve prospěch statutárního města Přerova.  

 

3083/83/5/2022 Majetkoprávní vypořádaní užívání nemovitých věcí - infrastruktura 

Losy Kozlovice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod kabelového vedení 

veřejného osvětlení včetně sloupů (SO 106 Rozvody VO), vybudovaného na částech pozemků 

p.č. 51/4, p.č. 106/23, p.č. 106/12, p.č. 106/22, p.č. 106/7, p.č. 106/21, p.č. 106/19, p.č. 106/5, 

p.č. 106/20, p.č. 106/24, p.č. 106/3, p.č. 106/1 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví 

stavebníka – společnosti Investment Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 
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Želatovice, IČ: 5585279 do majetku statutárního města Přerova, za dohodnutou kupní cenu 

1.210,- Kč včetně DPH.  

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností Investment 

Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva bude 

uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu kupujícímu 

doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

(SO 106 Rozvody VO), nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod komunikace (SO 

101 Komunikace) vybudované na pozemcích p.č. 51/4, p.č. 109/2, p.č. 109/1, p.č. 631, p.č. 

801, p.č. 106/23, p.č. 106/12, p.č. 106/22, p.č. 106/7, p.č. 106/21, p.č. 106/5, p.č. 106/4, p.č. 

106/20, p.č. 106/19, p.č. 106/18, p.č. 106/24, p.č. 106/3, p.č. 106/1, p.č. 106/6 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z vlastnictví stavebníka – společnosti Investment Kozlovice s.r.o., se 

sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 do majetku statutárního města 

Přerova, za dohodnutou kupní cenu 1.210,- Kč včetně DPH.  

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností Investment 

Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva bude 

uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu kupujícímu 

doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

(SO 101 Komunikace), nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy.  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod dešťové 

kanalizace (SO 107d Kanalizace dešťová) vybudované na pozemcích p.č. 106/12, p.č. 106/22, 

p.č. 106/7, p.č. 106/21, p.č. 106/5, p.č. 106/19, p.č. 106/4, p.č. 106/24, p.č. 106/3, p.č. 106/1 

vše v k.ú. Kozlovice u Přerova a stávajícího úseku dešťové kanalizace ocel DN 400 uloženého 

na pozemcích p.č. 623/1, p.č. 624/5, p.č. 684/17, p.č. 684/1 a p.č. 106/19 vše v k.ú. Kozlovice 

u Přerova z vlastnictví společnosti Investment Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 

16 Želatovice, IČ: 5585279 do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 

1.210,- Kč včetně DPH.  

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností Investment 

Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva bude 

uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu kupujícímu 

doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

(SO 107d Kanalizace dešťová), pasport a zhodnocení stávajícího stavu funkčnosti stávajícího 

úseku dešťové kanalizace, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy.  

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod části pozemku 

p.č. 109/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 17 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z podílového 

spoluvlastnictví: 

  

D***K***, bytem ***, k id 499/5000 

  

P*** K***, bytem ***, k id 899/10000 

  

Manželů J*** a V*** K***, oba bytem ***, k id 1433/10000 

  

S*** L***, bytem ***, k id 1047/10000 

  

J*** R***, bytem ***, k id 1107/10000 
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 Manželů V*** a A*** S***, oba bytem N***, k id 251/2500 

  

Manželů J*** a M*** S***, oba bytem ***, k id 197/2000 

  

T*** S***, bytem ***, k id 1009/10000 

  

V*** S***, bytem ***, k id 1029/10000 

  

V*** V***, bytem ***, k id 489/10000 

  

M*** V***, bytem ***, k id 1029/20000 

  

do vlastnictví statutárního města Přerova.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi spoluvlastníky pozemku 

p.č. 109/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova (jako budoucími dárci) a statutárním městem Přerov 

(jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne 

uzavření kupní smlouvy na převod SO 101 Komunikace do vlastnictví statutárního města 

Přerov (dle bodu 2. návrhu usnesení), nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací 

smlouvy.  

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 

106/23 ostatní plocha o výměře cca 23 m2, části p.č. 106/12 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře cca 92 m2, p.č. 106/22 ostatní plocha o výměře 91 m2, části p.č. 106/7 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře cca 418 m2, p.č. 106/21 ostatní plocha o výměře 145 m2, p.č. 106/5 

ostatní plocha o výměře 425 m2, části p.č. 106/4 ostatní plocha o výměře cca 373 m2, části p.č. 

106/20 ostatní plocha o výměře cca 18 m2, části p.č. 106/19 ostatní plocha o výměře 372 m2, 

části p.č. 106/18 ostatní plocha o výměře cca 37 m2 , části p.č. 106/24 ostatní plocha o výměře 

cca 2141 m2, části p.č. 106/3 ostatní plocha o výměře cca 373 m2, části p.č. 106/1 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře cca 658 m2, části p.č. 106/6 o výměře cca 2 m2 všechny v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z vlastnictví společnosti Investment Kozlovice s.r.o., se sídlem 

Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 do majetku statutárního města Přerova.  

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi společností Investment 

Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 (jako budoucím 

dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude 

uzavřena do 2 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy na převod SO 106 Rozvody VO, SO 

101 Komunikace a dešťové kanalizace do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 1., 

2. a 3. návrhu usnesení), nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy.  

 

6. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat dešťovou kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající 

v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

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

a odstranění této kanalizace k tíži pozemku p.č. 106/19 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve 

prospěch statutárního města Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezplatně, na 

dobu neurčitou. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena 

smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností 

Investment Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 – 

vlastníkem pozemku p.č. 106/19 v k.ú. Kozlovice u Přerova (jako budoucím povinným) a 

statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a budoucím vlastníkem kanalizace). 

  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po uzavření kupní smlouvy 

na převod dešťové kanalizace do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 3. návrhu 

usnesení) a to do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího povinného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 
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oprávněnému z věcného břemene – služebnosti, kdy budoucí povinný z věcného břemene - 

služebnosti doručí geometrický plán s vyznačením rozsahu služebnosti, nejpozději však do 5 

let od uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 

7. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat dešťovou kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající 

v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

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

a odstranění tohoto vedení a sloupu k tíži pozemků p.č. 623/1, p.č. 624/5, p.č. 684/17 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova ve prospěch statutárního města Přerova. Věcné břemeno - služebnost 

bude zřízena bezplatně, na dobu neurčitou. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že 

nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

mezi Ing. F*** V***, bytem ***, vlastníkem pozemků p.č. 623/1, p.č. 624/5, p.č. 684/17 v 

k.ú. Kozlovice u Přerova (jako budoucím povinným), statutárním městem Přerov (jako 

budoucím oprávněným) a společností Investment Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 

751 16 Želatovice, IČ: 5585279 (jako vlastníkem kanalizace). 

  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do dvou měsíců od uzavření 

kupní smlouvy na převod dešťové kanalizace do vlastnictví statutárního města Přerova (dle 

bodu 3. návrhu usnesení) na základě výzvy budoucího oprávněného k uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému, jejíž součástí bude návrh 

smlouvy a geometrický plán s vyznačením rozsahu věcného břemene - služebnosti, který bude 

vyhotoven na náklady vlastníka kanalizace, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 

 

3084/83/6/2022 Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitého daru do 

vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitých darů účelově určených a 

nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy Přerov, Želatovská 8, Základní školy Přerov, Trávník 

27 a Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3085/83/7/2022 Vyhlášení Dotačního programu na podporu zdravotních služeb v roce 

2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Dotační 

program na podporu zdravotních služeb v roce 2022 ve znění varianty I článku 4 bodu 2 

přílohy č. 1 s tím, že objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na 

podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 200 000 Kč. Dotační program 

bude vyhlášen za předpokladu finančního krytí.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu 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 
1 000 287,6* + 200,0 1 000 487,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 

opatření 
Rozpočet po 

úpravě 
3511 620 Všeobecná ambulantní péče 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 39 248,9 + 200,0 39 448,9 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předložení žádosti dle 

přílohy č. 1, Dotační program na podporu zdravotních služeb v roce 2022, za těchto 

podmínek: 

  

• žádosti budou podávány v termínu od 26. 5. 2022 do 1.6. 2022, 

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

• tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 26. 4. 2022 v Městském informačním centru na 

nám. TGM a na pracovišti Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, oddělení 

sociálních služeb a bydlení, Smetanova 7, 750 02 Přerov. 

  

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

www.prerov.eu.  

 

 

3086/83/7/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního 

určení – v domě s pečovatelskou službou. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního 

určení č. 38 (1+0), o ploše 29,33 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 

404, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov, Tyršova, 

č. o. 68 (vč. Zařizovacích předmětů dle přílohy č.1), s panem *** za nájemné ve výši 1 163,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 

přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

3087/83/8/2022 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává vnitřní předpis č. …/2021, kterým se mění vnitřní předpis č. 8/2018 Organizační řád, 

kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 

1/2019, vnitřního předpisu č. 9/2019, vnitřního předpisu č. 10/2019, vnitřního předpisu č. 

12/2019, vnitřního předpisu č. 4/2021, vnitřního předpisu č. 7/2021 a vnitřního předpisu č. 

10/2021 a to dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy a Přílohy č. 2  

 

2. schvaluje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
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zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu 

města Přerova na 325,7, a to s účinností od 1.6.2022  
 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 

závazného ukazatele: 

 

  

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 1343 230 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 1 664,2 * + 7,0 1 671,2 

* 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) 

100,0 - 100,0 0,0 

6221 130 Humanitární zahraniční pomoc přímá  

(pomoc Ukrajině)  
900,0 - 194,0 706,0  

6221 01X Humanitární zahraniční pomoc přímá  

(pomoc Ukrajině) 
0,0 + 294,0 294,0 

6330 011 Převody vlastním fondům  

v rozpočtech územní úrovně (sociální fond) 
5 822,0 + 7,0 5 829,0 

  

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě 
01X Magistrát – platy, pojistné, školení 207 148,4 + 294,0 207 442,4 

  

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 4134 013 Převody z rozpočtových účtů 5 822,0 + 7,0 5 829,0 

 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6171 013 Činnost místní správy 6 932,6 + 7,0 6 939,6 

 

 

3088/83/8/2022 Zřízení pracovní skupiny - Strojař 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  zřizuje pracovní skupinu ke Strojaři,  

 

2.  jmenuje členy pracovní skupiny: Ing. P. Měřínský, Ing. P. Vrána (ANO), M. Zácha, DiS. 

(ODS), Ing. T. Dostal (KDU-ČSL a TOP 09), Mgr. V. Vránová, Ph.D. (KSČM), Ing. arch. J. 

Horký (SpP a Piráti), Ing. J. Kafka (SPD), Ing. P. Gala (odbor koncepce a strategického 

rozvoje), Ing. arch. A. Michálková (městská architektka).  
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3089/83/8/2022 Darovací smlouva 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací ve výši 10.000,-- Kč mezi statutárním 

městem Přerovem (jako obdarovaným) a subjektem Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 

482/21, 750 02 Přerov, IČ: 47674521 (jako dárcem). Finanční prostředky budou využity na 

financování kulturních a společenských akcí pořádaných v rámci Přerovských svatovavřineckých hodů 

konaných ve dnech 5. - 7. 8. 2022.  

 

V Přerově dne 20. 4. 2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Navrátil 

uvolněný člen Rady města Přerova 

 


