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USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 13. 6. 2022 

 

2508/25/1/2022 Zahájení, schválení programu 25. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 13. června 2022,  

 

2. schvaluje Ing. Bohumíra Střelce a Ing. Tomáše Přikryla za ověřovatele zápisu 25. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova.  

 

2509/25/2/2022 Návrh navýšení částky pro místní výbory na 2.000 Kč/občana/rok  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  přijímá doporučení Výboru pro místní části schválit s ohledem na inflaci a výrazný nárůst cen 

stavebních prací a dalších služeb navýšení rozpočtu místních částí pro rok 2023 na 2.000 Kč 

na obyvatele,  

 

2.  ukládá Radě města Přerova při přípravě rozpočtu na rok 2023 uvedené doporučení zohlednit.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 05.09.2022 

 

2510/25/2/2022 Informace o činnosti Rady města Přerova od  24. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(84. schůze Rady města Přerova konané dne 28.4.2022, 85. schůze Rady města Přerova konané dne 

12.5.2022, 86. schůze Rady města Přerova konané dne 26.5.2022).  

 

2511/25/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova - bytových jednotek č. 2175/17, 

č. 2175/18, č. 2175/19 a č. 2175/20 v budově bytový dům č.p. 2175, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 v k.ú. 

Přerov (Malá Trávnická 5) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod bytové jednotky č. 2175/17 v 

budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 

zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 5) o celkové výměře 62,20 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2175, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 

zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 6220/133875 z vlastnictví statutárního města 

Přerova.  

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod bytové jednotky č. 2175/18 v 

budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 

zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 5) o celkové výměře 75,20 m2 včetně s ním 
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souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2175, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 

zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7520/133875 z vlastnictví statutárního města 

Přerova.  

 

3. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod bytové jednotky č. 2175/19 v 

budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 

zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 5) o celkové výměře 62,20 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2175, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 

zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 6220/133875 z vlastnictví statutárního města 

Přerova.  

 

4. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod bytové jednotky č. 2175/20 v 

budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 

zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 5) o celkové výměře 70,55 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2175, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 

zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7055/133875 z vlastnictví statutárního města 

Přerova.  

 

2512/25/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 106/26 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. 

§ 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci – podílu id. ½ 

pozemku p.č. 106/26 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 35 m2 v k.ú. Kozlovice 

u Přerova z vlastnictví pana M***K***, bytem ***, a podílu id. ½ pozemku p.č. 106/26 

ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 35 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z 

vlastnictví pana L*** M***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 106/26 v 

k.ú. Kozlovice u Přerova v podílovém spoluvlastnictví pana M*** K***, bytem ***, k id. ½, 

a pana L*** M***, bytem ***, k id. ½.  

 

2513/25/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/16 pozemku p.č. 

717 a podílu id. 1/16 pozemku p. č. 806, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova, 

na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – podílu o 

velikosti id. 1/16 pozemku p.č. 717 a podílu o velikosti id. 1/16 pozemku p.č. 806, oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z vlastnictví paní E***y M***, bytem ***4, Přerov IV – Kozlovice, 750 

02 Přerov, do majetku statutárního města Přerova.  
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2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti id. 1/16 

pozemku p.č. 717 a podílu o velikosti id. 1/16 pozemku p.č. 806, oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova ve vlastnictví paní E*** M***, bytem ***4, Přerov IV – Kozlovice, 750 02 Přerov.  

 

2514/25/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - částí pozemků p.č. 3344/3, p.č. 3345/2 a p.č. 3345/16, vše v 

k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3344/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 402 

m2, části pozemku p.č. 3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 190 m2 a části pozemku p.č. 

3345/16 (trvalý travní porost) o výměře 76 m2, vše v k.ú. Přerov, které byly zaměřeny geometrickým 

plánem č. 7259-10/2021 ze dne 16.6.2021 a které jsou zastavěny stavbou „HALA NA TK-COURTSOL 

v areálu TK Precheza Přerov - II. etapa, SO 102.2 – Provozní zázemí tenisové haly“, z vlastnictví 

statutárního města Přerova jako prodávajícího do vlastnictví spolku TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ 

22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako kupujícího za kupní 

cenu ve výši 630.990,-Kč, s tím, že pokud bude dodání pozemků podléhat ke dni uzavření kupní 

smlouvy dani z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě 

daně. Na převod bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem 

Přerov jako budoucím prodávajícím a spolkem TK PRECHEZA Přerov z.s. jako budoucím kupujícím. 

Kupní smlouva bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího prodávajícího nebo budoucího 

kupujícího k uzavření kupní smlouvy druhé smluvní straně, kterou bude budoucí prodávající nebo 

budoucí kupující oprávněn učinit nejpozději do 31.5.2023, přičemž kupní smlouva bude uzavřena 

nejpozději do 22.7.2023.  

 

2515/25/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, 

oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 

6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 

Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti CTP Invest, spol. s r.o., IČ 26166453, se 

sídlem CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, jako kupujícího za celkovou kupní cenu 

ve výši 39.711.000,- Kč (tj. 1.050,- Kč/m2), s tím, že pokud by převod podléhal ke dni 

uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, byla by kupní cena navýšena o daň z přidané 

hodnoty v platné sazbě daně. 

  

Na převod měla být nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním 

městem Přerov jako budoucím prodávajícím a společností CTP Invest spol. s r.o. jako 

budoucím kupujícím. Kupní smlouva měla být uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne 

doručení písemné výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu 

prodávajícímu, kterou měl být budoucí kupující povinen doručit budoucímu prodávajícímu do 

30 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného v územním řízení nebo do 

30 dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení vydaného ve společném územním a 

stavebním řízení, které mělo být vydáno příslušným stavebním úřadem budoucímu 

kupujícímu jako žadateli, o umístění stavby průmyslového parku CTPark Přerov, tj. umístění 

dvou průmyslových hal na pozemcích p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, včetně 

umístění veřejně přístupné příjezdové komunikace mj. na pozemku p.č. 6599 v k.ú. Přerov, 

která měla zajišťovat veřejně přístupné dopravní napojení průmyslového parku na pozemní 

komunikaci III/01857, umožňující rovněž přístup na všechny pozemky sousedící s veřejně 

přístupnou příjezdovou komunikací (sjezdy ke všem stávajícím bránám na těchto pozemcích), 

nejpozději však do 3 let od účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní.  
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2. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 

6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 

Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti Accolade CZ 64, s.r.o., člen koncernu, 

IČ 11649216, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, jako kupujícího za 

celkovou kupní cenu ve výši 39.711.000,- Kč (tj. 1.050,- Kč/m2) 39. 711.000,- Kč (1.050,- 

Kč/m2 ), která bude navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

  

Součástí kupní smlouvy bude závazek kupujícího zajistit, že nejpozději do 3 let ode dne 

provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy bude 

příslušným stavebním úřadem vydáno kupujícímu jako žadateli územní rozhodnutí vydané v 

územním řízení nebo společné povolení vydané ve společném územním a stavebním řízení 

o umístění stavby průmyslového parku, tj. umístění výrobní a distribuční haly na pozemcích 

p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, včetně veškerého napojení na infrastrukturní 

sítě na pozemcích p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov a veřejně přístupné 

příjezdové komunikace mj. na pozemku p.č. 6599 v k.ú. Přerov, která bude zajišťovat veřejně 

přístupné dopravní napojení průmyslového parku na pozemní komunikaci III/01857, 

umožňující rovněž přístup na všechny pozemky sousedící s veřejně přístupnou příjezdovou 

komunikací (sjezdy ke všem stávajícím bránám na těchto pozemcích), případně včetně jiného 

vhodného umístění veřejně přístupné komunikace, které navrhne kupující a se kterým vysloví 

prodávající písemný souhlas, v případě, že v průběhu projektové přípravy stavby 

průmyslového parku vyjde najevo, že vybudování přístupové pozemní komunikace mj. na 

pozemku p.č. 6599 v k.ú. Přerov není z objektivních důvodů možné (např. z důvodu 

nesouhlasu příslušných orgánů státní správy). Pro případ, že kupující poruší povinnost 

uvedenou v předcházející větě, zaváže se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 

1.000.000,- Kč.  

 

 

2516/25/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 479/1 ostatní 

plocha, dle geometrického plánu č. 1350-7/2022 označené jako díl "a" o výměře 123 m2 v k.ú. 

Předmostí z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů A*** a B*** O***, 

bytem *** za kupní cenu ve výši 172.000,- Kč. Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

 

2517/25/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

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

usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 2432/23/3/2022 

přijatého na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 28.2.2022 tak, že nově zní takto: 

"Zastupitelstvo města Přerova 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 *** V***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), *** V*** P***, bytem *** (jako 

kupující) a *** M*** P***, bytem *** (jako vedlejším účastníkem)."  
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2518/25/3/2022 Bezúplatný převod pozemků p.č. 1885/14 a p.č. 1887/2, oba v k.ú. 

Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního 

města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - pozemků 

p.č. 1885/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 168 m2 a p.č. 1887/2 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 283 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 

s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

IČ: 01312774 do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

2519/25/3/2022 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 6834/6 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 924 m2 v k.ú. Přerov 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 – pozemku 

p.č. 6834/6 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 924 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.  

 

2520/25/3/2022 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

- komunikace na pozemcích p.č. 791 a p.č. 792 oba v k.ú. Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod stavby účelové 

komunikace vybudované na pozemcích p.č. 791 a p.č. 792 oba v k.ú. Čekyně z vlastnictví stavebníka 

– pana M*** D***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova, za dohodnutou kupní cenu 

1.000,- Kč.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi panem M*** D***, bytem *** (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 komunikace, 

nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy.  

 

2521/25/3/2022 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6590/47, 6590/54 

a p.č. 6590/55, vše 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 povinností, 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. 6590/47, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1066 m2, k pozemku p.č. 

6590/54, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 449 m2 a k pozemku p.č. 6590/55, zahrada o 

výměře 269 m2, vše v k.ú. Přerov, České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Státnímu 
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pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, jako osobě povinné z 

předkupního práva.  

 

2522/25/3/2022 Sportoviště Přerov, s.r.o. - dodatek č. 2 k SOHZ, navýšení finanční 

podpory pro rok 2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu č. MMPr/SML/0758/2019 ze dne 30.04.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.05.2020 

uzavřené mezi statutární městem Přerovem jako objednatelem a společností Sportoviště 

Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

jako poskytovatelem.  

 

2. schvaluje navýšení finanční podpory pro 2022 za výkon služby obecného hospodářského 

zájmu dle Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu č. 

MMPr/SML/0758/2019 ze dne 30.04.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.05.2020 uzavřené 

mezi statutární městem Přerovem jako objednatelem a společností Sportoviště Přerov s.r.o., 

IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako 

poskytovatelem ve výši 3,740 mil. Kč.  

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 
964 362,5 * + 3 740,0 968 102,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3412 518 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

(Sportoviště Přerov, s. r. o.) 
25 460,0 + 3 740,0 29 200,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě 
518 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

(Sportoviště Přerov s. r. o.) 
25 460,0 + 3 740,0 29 200,0 

 

 

2523/25/4/2022 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  
 

a)  Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2021, včetně příloh a 

souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2021, a to bez 

výhrad, 

b)  vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 
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c)  Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků statutárního města Přerova ke 

dni 31.12.2021,  
 

2. bere na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti statutárního města Přerova a jím 

zřízených příspěvkových organizací ke dni 31.12.2021 dle přílohy č. 13.  

 

2524/25/5/2022 Rozpočtové opatření č. 8, 9 a 10 - dodatek 

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

důvodové zprávy.  

 

2525/25/5/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Moravskou hasičskou 

jednotu – hasičský sbor Penčice na částečné pokrytí nákladů na oslavy 

výročí založení sboru 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravská hasičská 

jednota – hasičský sbor Penčice, se sídlem Rohová 124/1, Přerov XIII - Penčice, 751 27 

Přerov, IČ: 70976619 na částečnou úhradu nákladů na oslavy výročí založení sboru. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022.  

 

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 
964 102,5 * + 10,0 964 112,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3319 110 Ostatní záležitosti kultury 51,7 * + 10,0 61,7 

* 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 39 803,9 * + 10,0 39 813,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

2526/25/5/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Přerov, z. 

s. na částečné pokrytí nákladů na vydání publikace k 90. výročí 

veslování v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Veslařský klub Přerov, 

z. s., se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 64601749 na částečné 

pokrytí nákladů na vydání publikace k 90. výročí veslování 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 
964 112,5 * + 50,0 964 162,5 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3316 110 Vydavatelská činnost 60,0 + 50,0 110,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

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

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 813,9 * + 50,0 39 863,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

2527/25/5/2022 Žádost o poskytnutí dotace pro Moravský institut vzdělávání, o. p. s. 

na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí v soutěži Dance 

World Cup 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 31.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravský institut 

vzdělávání, o. p. s., se sídlem Sokolská 520/26, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 01705083 

na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí na mezinárodní soutěži Dance World Cup. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022.  

 

2.  schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

  Dotační program B 384,8 - 31,0 353,8 

3392 110 Zájmová činnost v kultuře 80,0 + 31,0 111,0 

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  
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2528/25/6/2022 Veřejná zakázka „Přerov – rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 

bydlení“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

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

s názvem „Přerov – rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“, dle důvodové zprávy.  

 

2529/25/6/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ – schválení 

záměru zadat veřejnou zakázku, rozpočtové opatření 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků, 

ul. Pod Valy“, 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 
968 117,5 * + 2 000,0 970 117,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210533 

– Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy) 
7 100,0 + 2 000,0 9 100,0 

 

 

2530/25/6/2022 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“ - centralizované zadávání 

veřejných zakázek na telekomunikační služby, schválení záměru zadat 

veřejnou zakázku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání veřejných zakázek na 

telekomunikační služby“ dle přílohy č. 1,  

 

2. pověřuje Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání veřejných zakázek na 

telekomunikační služby“ mezi Centrálním zadavatelem a Pověřujícími zadavateli, k jeho 

uzavření a jeho podpisu,  

 

3. schvaluje na základě schválení uzavření „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání 

veřejných zakázek na telekomunikační služby“, záměr zadat formou centralizovaného zadání 

ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnou zakázku na služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“, dle důvodové zprávy.  
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2531/25/7/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu - PLAVÁNÍ 

PŘEROV z. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč spolku PLAVÁNÍ PŘEROV z. 

s., IČ: 09551395, sídlem Č. Drahlovského 2316/18, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a žadatelem 

na částečnou úhradu nákladů organizace Mistrovství ČR Masters v plavání, a to pod 

podmínkou schválení rozpočtového opatření. 

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: 30.06.2022 

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 
968 102,5 * + 15,0 968 117,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální dotace) 30,0 + 15,0 45,0 

  

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

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 063,9 * + 15,0 40 078,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

poskytnutí individuální dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

2532/25/7/2022 Poskytnutí mimořádné individuální dotace – FBC Přerov, z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné individuální dotace ve výši 450.000 Kč subjektu FBC 

Přerov, z.s., IČ: 05207916, se sídlem Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na 

spolufinancování pořízení rozkládacího sportovního povrchu v roce 2022, a to pod podmínkou 

schválení rozpočtového opatření,  

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.07.2022 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 320 839,6 * - 450,0 320 389,6 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální dotace) 45,0 * + 450,0 495,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

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

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 078,9 * + 450,0 40 528,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

poskytnutí individuální dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

2533/25/8/2022 Vyhlášení Dotačního programu na podporu zubního lékařství v 

Přerově 

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 zubního lékařství v 

Přerově ve znění dle 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 podmínky 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 
964 162,5* + 200,00 964 362,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis.Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3512 620 Stomatologická 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 39 863,9* + 200,0 40 063,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

3 vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy 1. Dotační program na podporu zubního 

lékařství v Přerově, za těchto podmínek: 

• žádosti budou podávány v termínu od 14. 7. 2022 do 29. 7. 2022, 

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

• tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 14. 6. 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.  
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2534/25/9/2022 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě opravy 

střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení schválit poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace na IV. etapu celkové opravy střechy kostela sv. Vavřince v Přerově s 

Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ 45180199, ve výši 

350 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který je 

přílohou Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2022;  

 

2. nepřijalo návrh usnesení schválit 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 

bankovních účtech 
963 752,5* + 350,0 964 102,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 0,0 + 350,0 350,0 

  

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

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 453,9* + 350,0 39 803,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

2535/25/9/2022 Prominutí pohledávky (smluvní pokuty) za firmou MOTO-TRUCK 

CZ s. r. o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky (smluvní pokuty)           

za firmou MOTO-TRUCK CZ s. r. o., se sídlem Seifertova 2834/33, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, 

IČ: 29460824 v celkové výši 78 000,- Kč.  

 

 

2536/25/9/2022 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem  

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

mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  
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2537/25/9/2022 Udělení označení "Čestný hrob" a vydání Vnitřního předpisu č. 

.../2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro 

udělování označení "Čestný hrob" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje udělení označení "Čestný hrob" hrobům uvedeným v příloze č. 1 důvodové zprávy 

za podmínky, že s udělením tohoto označení bude/budou následně souhlasit nájemce/nájemci 

příslušného hrobového místa, je-li znám/jsou-li známi, a v případě schránky v kolumbáriu též 

za podmínky schválení změny Řádu veřejného pohřebiště města Přerov,  

 

2 vydává Vnitřní předpis č. .../2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro 

udělování označení "Čestný hrob" ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.  

 

2538/25/9/2022 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu 

„Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění 

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

předpisu č. 25/2017 a Vnitřního předpisu č. 11/2021 

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

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

předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015, Vnitřního předpisu č. 25/2017 a Vnitřního předpisu 

č. 11/2021 a to dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

2539/25/9/2022 Doporučení pracovní skupiny k řešení a revitalizaci prostor domu      

na nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení ve věci "Doporučení pracovní 

skupiny k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově".  

 

2540/25/9/2022 Předložení a podání písemné informace o možnosti úkrytu občanů       

v případě válečného konfliktu 

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

předložit písemný materiál pro občany města Přerova v souvislosti možnosti se ukrýt v krytech CO, a 

to konkrétně, které jsou funkční, a možnosti ukrytí, aby občané v případě potřeby tyto mohli využít.  

 

2541/25/9/2022 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení vyhradit si pravomoc podle       

§ 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodovat ve věcech veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků na ulici 

Svépomoc I    v Přerově".  

 

2542/25/9/2022 Podnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Heleny Netopilové 

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

zajistit odstranění sochy Rudoarmějce, která stojí na ul. Želatovská před základní školou.  
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2543/25/9/2022 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 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 13. 6. 2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Bohumír Střelec 

člen Rady města Přerova 

 


