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 USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 25. 4. 2022 

 

2468/24/1/2022 Zahájení, schválení programu 24. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne          

25. dubna 2022,  

 

2. schvaluje pana Michala Záchu a JUDr. Zdenka Žambocha za ověřovatele zápisu 24. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova.  

 

2469/24/2/2022 Souhrnná zpráva o aktivitách statutárního města Přerova v souvislosti 

s migrační vlnou uprchlíků z Ukrajiny 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí Souhrnnou zprávu o aktivitách 

statutárního města Přerova v souvislosti s migrační vlnou uprchlíků z Ukrajiny dle přílohy důvodové 

zprávy.  

 

2470/24/2/2022 Informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(80. schůze Rady města Přerova konané dne 3.3.2022, 81. schůze Rady města Přerova konané dne 

24.3.2022, 82. schůze Rady města Přerova konané dne 7.4.2022, 83. schůze Rady města Přerova 

konané dne 20.4.2022).  

 

2471/24/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p.č. 893, p.č. 894 a p.č. 895 vše v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 893 lesní 

pozemek o výměře 526 m2, p.č. 894 lesní pozemek o výměře 37 m2 a p.č. 895 lesní pozemek              

o výměře 35 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do společného jmění 

manželů M*** A***, bytem *** a T*** A*** bytem *** za kupní cenu 60.000,- Kč - cena v místě     

a čase obvyklá. Dodání pozemků není předmětem DPH.  

 

2472/24/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 283/2 zahrada      

o výměře 392 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví paní V*** 

K***, bytem ***za kupní cenu 175.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy 

mezi statutárním městem Přerov (jako prodávajícím), V*** K***, bytem *** (jako kupující) a  M*** 

K***, bytem *** (jako vedlejším účastníkem). Dodání pozemku není předmětem DPH.  
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2473/24/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 60/6 v k.ú. Popovice u Př.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 60/6 trvalý 

travní porost v k.ú. Popovice u Přerova, dle geometrického plánu č. 331-205/2021 označené novým 

p.č. 60/17 trvalý travní porost o výměře 298 m2 v k.ú. Popovice u Přerova z vlastnictví statutárního 

města Přerova do společného jmění manželů A*** a S*** D***, bytem ***, za kupní cenu 72.000,- 

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

 

2474/24/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

- pozemků p.č. 890/1, p.č. 891, p.č. 894/2, p.č. 896/1, p.č. 896/3, p.č. 

896/4, p.č. 898, p.č. 899 vše v k.ú. Henčlov 

 Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 891 orná 

půda o výměře 2763 m2, p.č. 896/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 4399 m2, p.č. 

896/4 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 400 m2, p.č. 898 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 816 m2 a p.č. 899 orná půda o výměře 4041 m2 vše v k.ú. Henčlov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti RenoFarma Troubky, a.s., se sídlem 

Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČ: 25357972, za kupní cenu ve výši 5.710.950,- Kč – cena v 

místě a čase obvyklá. Dodání pozemků není předmětem DPH, 

 úplatný převod pozemků p.č. 890/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2409 m2 a p.č. 

894/2 orná půda o výměře 1210 m2 oba v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví paní J*** Ch***, bytem *** za kupní cenu ve výši 1.628.550,- Kč - cena v místě a 

čase obvyklá. Dodání pozemků není předmětem DPH 

 úplatný převod pozemku p.č. 896/3 ostatní plocha o výměře 628 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví – společnosti RenoFarma Troubky, a.s., 

se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČ: 25357972, podíl k id 1/3 za kupní cenu ve výši 

94.200,- Kč – cena v místě a čase obvyklá, paní J*** Ch***, bytem ***í podíl k id 1/3 za kupní 

cenu ve výši 94.200,- Kč – cena v místě a čase obvyklá, pana V*** G***, bytem *** podíl k id 

1/6 za kupní cenu ve výši 47.100,- Kč – cena v místě a čase obvyklá a pana M*** Š***, bytem 

*** podíl k id 1/6 za kupní cenu ve výši 47.100,- Kč – cena v místě a čase obvyklá. Dodání 

pozemku není předmětem DPH. 

 

2475/24/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 437 v k.ú. Penčičky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 437 dle 

geometrického plánu č. 367-40/2021 označené jako díl „a“ o výměře 31 m2 v k.ú. Penčičky z majetku 

statutárního města Přerova do majetku pana J*** P***, bytem *** za kupní cenu 9.300,- Kč – cena     

v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

2476/24/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2294/11 ost. pl., 

manipulační plocha o celkové výměře 115 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov      

do vlastnictví Ing. M*** T***za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 193.200,- Kč.  
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2477/24/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 3161/20 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 3161/20 zastavěná 

plocha a nádvoří o celkové výměře 75 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova         

do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I - Město, 750 02 

Přerov, IČ: 25391453 za kupní cenu ve výši 128.300,- Kč. Součástí kupní smlouvy bude ujednání        

o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod stavbou za dobu 3 roky zpětně v celkové výši 

45.112,50 Kč.  

 

2478/24/3/2022 Směna nemovitých věcí – pozemku p.č.  460/3 ostatní ploha o výměře 

143 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za 

pozemek p.č. 461/2 o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

právnické osoby. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu nemovitých věcí - pozemku p.č. 460/3 

ostatní plocha o výměře 143 m2, dle geometrického plánu č. 7387-204/2021, v majetku statutárního 

města Přerova za pozemek p.č. 461/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví společnosti LIMARO 40 estate s.r.o., se sídlem Palackého 1498/3, Přerov I – Město,       

750 02 Přerov, IČ: 28650875, s doplatkem rozdílu směňovaných nemovitostí ve výši 4.400,- Kč ve 

prospěch SMPr.  

 

2479/24/3/2022 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  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje 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*** J***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. 
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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.  

 

2480/24/3/2022 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje 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 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. 
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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  

  

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 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. 
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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.  

 

2481/24/3/2022 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  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje 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 

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.  

 

2482/24/3/2022 Majetkoprávní vypořádaní užívání nemovitých věcí - infrastruktura 

Losy Kozlovice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje 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 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 
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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. schvaluje 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. schvaluje 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. schvaluje 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 

  

Manželů V*** a A*** S***, oba bytem ***, 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 
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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. schvaluje 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.  

 

2483/24/3/2022 Smlouva o přeložkách účelových komunikací  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 580/15/3/2020 přijaté na 15. zasedání dne 19.10.2020.  

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o přeložkách účelových komunikací souvisejících s realizací 

stavby "D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov" mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a statutárním 

městem Přerov ve znění dle přílohy č. 1.  

 

2484/24/3/2022 Majetkoprávní vypořádání  k nemovitým věcem –  uzavření Smlouvy o 

budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního záměru, 

bezúplatný převod části pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní Moštěnice do 

vlastnictví statutárního města Přerov a přijetí finančního daru  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 434/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

cca 49 m2 k.ú. Horní Moštěnice, z vlastnictví společnosti TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem 

Praha 2 - Vinohrady, Anglická 140/20, IČ 05471982 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

  



9 

 

Nejprve bude uzavřena Smlouva o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního 

záměru mezi společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Anglická 

140/20, IČ 05471982 a statutárním městem Přerov. Darovací smlouva bude uzavřena za 

podmínky nabytí vlastnického práva společností TIRE LOGISTICS s.r.o. k pozemkům p.č. 

434/1 a p.č. 434/2 oba v k.ú. Horní Moštěnice a zároveň získání kladného územního 

rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu Logistického centra, a to do 30 

dnů ode dne doručení výzvy k uzavření darovací smlouvy městu Přerovu společností TIRE 

LOGISTICS s.r.o., nejpozději však do 31.12.2023.  

Skutečný rozsah převáděné části pozemku bude upřesněn v darovací smlouvě geometrickým 

plánem potvrzeným příslušným katastrálním úřadem, který nechá na své náklady zpracovat 

společnost TIRE LOGISTICS s.r.o.  

 

2. schvaluje přijetí finančního daru ve výši 600.000,- Kč, jako účelového příspěvku určeného 

na rekonstrukci místní komunikace III. třídy situované na pozemku p.č. 456/2 ostatní plocha, 

silnice o celkové výměře 2.323 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví statutárního města 

Přerova, poskytnutého společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, 

Anglická 140/20, IČ 05471982. 

  

Nejprve bude uzavřena Smlouva o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního 

záměru mezi společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Anglická 

140/20, IČ 05471982 a statutárním městem Přerov. Darovací smlouva bude uzavřena za 

podmínky nabytí vlastnického práva společností TIRE LOGISTICS s.r.o. k pozemkům p.č. 

434/1 a p.č. 434/2 oba v k.ú. Horní Moštěnice a zároveň získání kladného územního 

rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu Logistického centra, a to 

nejpozději do 3 měsíců poté, co bude rekonstrukce místní komunikace III. třídy situované na 

pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u Přerova zahájena, a to na základě výzvy k uzavření 

darovací smlouvy učiněné městem Přerovem společnosti TIRE LOGISTICS s.r.o..  

 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního 

záměru mezi statutárním městem Přerov a společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem 

Praha 2 - Vinohrady, Anglická 140/20, IČ 05471982 ve znění dle přílohy.  

 

2485/24/3/2022 Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci 

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

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, vyúčtování služeb, soudních 

poplatcích a poplatku a úroku z prodlení k datu 25.04.2022 v částce 69.643,00 Kč za panem J*** 

K***, nar. ***, bývalým nájemcem bytu č. ***v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce 

Přerov I – Město. 

 

2486/24/3/2022 Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení 

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

pohledávky na poplatku a úroku z prodlení spojeném s užíváním bytu v částce 110.459,00 Kč za 

panem K*** S*** nar. ***, bývalým nájemcem bytu č. *** v objektu k bydlení č.p.***, příslušném k 

části obce Přerov I – Město. 

 

2487/24/3/2022 Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení 

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

pohledávky na poplatku a úroku z prodlení v částce 60.906,00 Kč za paní M*** M***, nar. ***, 

bývalou nájemkyní bytu č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město. 
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2488/24/4/2022 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova 

sestavenou ke dni 31.12.2021, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek včetně výsledku hospodaření ve výši 300.084.058,22 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie 

výsledek hospodaření předcházejících účetních období.  

 

2489/24/4/2022 Rozpočtové opatření č. 5 a 6 

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

důvodové zprávy.  

 

2490/24/4/2022 Rozpočtové opatření č. 7 

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

důvodové zprávy.  

 

2491/24/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol 

Přerov na zhotovení slavnostního praporu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Tělocvičná jednota Sokol 

Přerov, se sídlem Brabansko 566/2, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 61986364 na 

zhotovení slavnostního praporu. 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 
994 938,1 * + 75,0 995 013,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3392 110 Zájmová činnost v kultuře 5,0 * + 75,0 80,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

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

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
39 163,9 * + 75,0 39 238,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  
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3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

2492/24/5/2022 Veřejná zakázka „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel              

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Zateplení balkonů, 

výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7“, dle důvodové zprávy,  

 

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 
995 013,1* + 980,0 995 993,1 

* 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 

 

 

2493/24/5/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I              

v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

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

s názvem „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově“, dle důvodové zprávy.  

 

2494/24/5/2022 Veřejná zakázka „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu             

v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „TGM 16 – 

Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“, dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  
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 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
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 
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3. si vyhrazuje 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.  

 

2495/24/5/2022 Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 

09“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší bod 1 usnesení č. 682/17/6/2021, kterým byl schválen původní záměr zadat veřejnou 

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

důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Servisní podpora produktů 

pořízených v rámci IOP 09“, dle důvodové zprávy,  

 

3. 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 
995 993,1 * + 4 294,5 1 000 287,6 

* 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 

 

 

2496/24/5/2022 Uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov a J.B. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov a J.B., za podmínky 

finančního krytí  

 

2. pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 1  

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
  025 Projektové dokumentace 

(investice) 
32 405,1* -10,0 32 395,1 

6171 021 Činnost místní správy 

(úklid TGM 16) 
0,0 +10,0 10,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

 

 

 



13 

 

 ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření 

 
rozpočet po úpravě 

 
  Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
39 238,9* +10,0 39 248,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

2497/24/6/2022 Tělocvičná jednota Sokol Přerov – žádost o poskytnutí dotace z 

Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2022 v 

oblasti sportu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč z Dotačního programu B statutárního města 

Přerova pro oblast sportu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a žadatelem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, Brabansko 566/2, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 61986364, na částečnou úhradu nákladů reprezentace         

v rope skippingu na ME na Slovensku. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2022 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
    Dotační program B 414,8 -30,0 384,8 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 
0,0 +30,0 30,0 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu veřejnoprávní smlouvy                    

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

2498/24/7/2022 Vyhlášení Dotačního programu na podporu zdravotních služeb v roce 

2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Dotační program na podporu zdravotních služeb          

v roce 2022 ve znění varianty II 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. 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 
1 000 287,6* + 200,0 1 000 487,6 
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* 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. vyzývá 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.  

 

2499/24/8/2022 Uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového příspěvku 

zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské 

policie Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerov jako dárcem a *** jako obdarovaným na poskytnutí náborového příspěvku 

zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov ve výši 50.000,-- Kč     

souladu s podmínkami stanovenými Vnitřním předpisem MP č. 1/2018, ve znění vnitřního předpisu 

MP 1/2021 vydaným Zastupitelstvem města Přerova dne 12. 4. 2021 usnesením č. 720/18/9/2021.  

 

2500/24/8/2022 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru – 

jednorázové nenávratné finanční výpomoci ze Sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Přerova ve výši 150 000,-- Kč  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru 

– jednorázové nenávratné finanční výpomoci ze Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 

Přerova mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a ***jako obdarovanou na poskytnutí 

jednorázové nenávratné finanční výpomoci ze Sociálního fondu zaměstnanců statuárního města Přerov 

ve výši 150 000,-- Kč v souladu s podmínkami stanovenými Vnitřním předpisem č. 19/2015 Pravidla 

pro čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a pro poskytování 

příspěvků na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon dlouhodobě 

uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2501/24/8/2022 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 

2022 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže 



15 

 

uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

  

Pro účel A Programu: 

 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, IČ: 63701171, Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, 

Přerov I-Město, Osmek 367/47, na projekt „Renovace expozice pro pštrosy v rámci naučné stezky, 

znalostí v oblasti EVVO formou akcí cílených na zemědělství pro žáky přerovských a okolních 

MŠ, ZŠ a SŠ a veřejnost“ ve výši 40 000,-- Kč; 

 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 

24, se sídlem 750 02 Přerov 2, Přerov, Bartošova 24, IČ 61985996, na projekt „Školní soutěž         

a zážitková exkurze pro žáky OA Přerov“, ve výši 26 000,-- Kč; 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem 750 02, Přerov, Žižkova 12, IČ: 

47184469, na projekt „Environmentální vzdělávací aktivity v BIOS ve školním roce 2022/2023“, 

ve výši 27 200,-- Kč; 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 750 02 Přerov I-Město, Havlíčkova 

377/2, IČ: 70259925, na projekt „Ekovýuka 13 – Zdroj energie“, ve výši 8 000,-- Kč; 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, se sídlem Jateční 882/26, 1286/29, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt „Zahrádkáři sobě i městu v roce 2022“, 

ve výši 11 000,-- Kč; 

  

Pro účel B Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí. 7/7, Přerov       

I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00097969, na aktivitu „Ekoporadna ORNIS“, ve výši 50 000,- Kč; 

  

Pro účel C Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7/7, Přerov         

I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00097969, na aktivitu „Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy 

ORNIS, Přerov“, ve výši 300 000,-- Kč; 

  

Pro účel D Programu: 

 Predmostenzis, z.s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, IČ: 

66743885, na projekt „Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky Popovický 

kopec“, ve výši 284 375,-- Kč, 

 Naše společná krajina, z.s., se sídlem č.p. 274, 751 11 Pavlovice u Přerova, IČ: 26550997, na 

projekt „Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna – 4. etapa“, ve výši 34 000,-- Kč. 

  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu.  

 

2502/24/8/2022 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci Programu statutárního města 

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

Přerova pro rok 2022 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace s níže uvedenými žadateli v uvedené výši 

  

 ****** na výměnu oken a balkonových dveří ve II:NP za nová dřevěná stejného členění jako 

původní na objektu č.p. 2198, ulice Svisle č.o. 15, Přerov, na pozemku par.č. 1914/1 v k.ú. Přerov, 

ve výši 34 000,-- Kč; 

 ****** na opravu fasády objektu č.p. 6, Horní náměstí č.o. 6, Přerov, pozemek p. č. 265 v k. ú. 

Přerov, ve výši 55 700,-- Kč; 

 ****** na odstranění staré omítky – obnovu fasády, montáž a nátěry okapů a rýn na domě čp. 

468, Pod valy 11, Přerov, pozemek p. č. 368 v k. ú. Přerov, ve výši 54 300,-- Kč; 

 ****** na vyspravení prasklin ve fasádě a obnovu fasády objektu č.p. 217, Wilsonova ulice č.o. 7, 
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Přerov, pozemek par.č. 293 v k.ú. Přerov, ve výši 68 000,-- Kč; 

 ****** na opravu hydroizolace střešního pláště objektu č.p. 2384, Macharova ulice č.o. 39, 

Přerov, pozemek par.č. 1792 v k.ú. Přerov, ve výši 38 000,-- Kč. 

  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu.  

 

2503/24/8/2022 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

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

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy.  

 

2504/24/8/2022 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení stanovit v souladu s § 67 

zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů 

Zastupitelstva města Přerova na volební období 2022 - 2026 na 29.  

 

2505/24/8/2022 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá primátorovi města na jednání Komory statutárních 

měst podpořit iniciativu City Deal, která má zajistit statutárním městům možnost pořizovat své vlastní 

stavební předpisy.  

 

2506/24/8/2022 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova,     

aby u každého předloženého materiálu k záměru stavebních či projekčních prací vyhodnotila                

a předložila zastupitelstvu města soulad se schválenými strategickými dokumenty.  

 

2507/24/8/2022 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 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 25. dubna 2022 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Michal Zácha 

člen Rady města Přerova 

 

  

 


