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USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 5. prosince 2022 

 

11/2/1/2022 Zahájení, schválení programu 2. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 5. 

prosince 2022,  

 

2. schvaluje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského a Michala Dokládala za 

ověřovatele zápisu 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

12/2/2/2022 Informace o činnosti Rady města Přerova od  ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva 

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

(1. schůze Rady města Přerova konané dne 21.10.2022, 2. schůze Rady města Přerova konané dne 

7.11.2022, 3. schůze Rady města Přerova konané dne 8.11.2022, 4. schůze Rady města Přerova 

konané dne 24.11.2022).  

 

 

13/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerov  –  pozemku p.č. 4253, jehož 

součástí je objekt bydlení č.p. 541, příslušný k části obce Přerov I-

Město a pozemku p.č. 4252  vše v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 44) ve 

vlastnictví Olomouckého kraje za pozemek p.č. St. 725, jehož součástí 

je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 726, 

jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek 

p.č. St. 728, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti vybavenosti 

č.p. 50, příslušný k části obce Přerov II-Předmostí (Pod Skalkou 11) a 

části pozemku p.č. 30/4  vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního 

města Přerov 

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

pozemku p.č. 4253 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 193 m2, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 

541, příslušný k části obce Přerov I-Město, (Velká Dlážka 44) a pozemku p.č. 4252 zahrada o celkové 

výměře 1.281 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření 

příspěvkové organizace Středisko sociální prevence Olomouc, se sídlem Olomouc, Nová Ulice,          

Na Vozovce 622/26, IČ 75004437 za nemovitosti – pozemek p.č. St. 725 zast. pl. a nádvoří o celkové 

výměře 377 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e., pozemek p.č. St. 726 zast. 

pl. a nádvoří o celkové výměře 334 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e., 

pozemek p.č. St. 728 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 594 m2, jehož součástí je objekt občanské 

vybavenosti č.p. 50, příslušný k části obce Přerov II-Předmostí (Pod Skalkou 11) a části pozemku p.č. 

30/4 ost. pl., jiná plocha dle geometrického plánu č. 1310-135/2020 označené jako pozemek p.č. 

30/106 ost. pl., jiná plocha o výměře 1.493 m2 a jako pozemek p.č. 30/107 ost. pl., jiná plocha o 

výměře 371 m2 vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerov.  
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14/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov  – pozemku p.č. 5156/11 v k.ú. Přerov za 

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 pozemku p.č. 193/5 a za 

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 pozemku p.č. 193/6 oba v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerov - směnu 

pozemku p.č. 5156/11 orná půda o celkové výměře 4.266 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního 

města Přerova za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 pozemku p.č. 193/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 

121 m2 a za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 pozemku p.č. 193/6 ost. pl., jiná plocha o výměře     

24 m2 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o., se sídlem Praha, Grafická 827/16, 

IČ 27608484.  

 

15/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – podílů o celkové velikosti id. 

10/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 340 m2 v k.ú. 

Předmostí, 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. 5/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí       

z vlastnictví Ing. ***, bytem *** a podílu o velikosti id. 5/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní 

plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví paní Bc. ***, bytem ***, do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti id. 5/24 

pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví Ing. 

R*** B***, bytem *** a podílu o velikosti id. 5/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha           

o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví paní Bc. V*** V*** bytem *** 

 

16/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6050/1 v 

k.ú. Přerov 

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

převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha 

o výměře cca 400 m2 v k.ú. Přerov.  

 

17/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

vlastnictví statutárního města Přerov – spoluvlastnického podílu k id. 

2/8 pozemku p.č. 4845 v k.ú. Přerov 

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

převod spoluvlastnického podílu k id. 2/8 pozemku p.č. 4845 lesní pozemek o výměře 4.112 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, 

IČ: 04817320, do vlastnictví statutárního města Přerova.  
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18/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 28/3 v k.ú. 

Henčlov  

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

převod nemovité věci – částí pozemku p.č. 28/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře            

cca 160 m2 a o výměře cca 142 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova žadatelům 1 

a 2.  

 

19/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 91/1 v k.ú. 

Lýsky 

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

převod nemovité věci – části pozemku p.č. 91/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. 

Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů.  

 

20/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 2/6 pozemku p.č. 

772 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. 1/6 pozemku p.č. 772 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana J***a V***, 

bytem ***, *** a podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p.č. 772 v k.ú. Kozlovice u Přerova          

z vlastnictví paní J*** V***, bytem ***, ***, do majetku statutárního města Přerova.  

 

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti id. 1/6 

pozemku p.č. 772 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví pana J***a V***, bytem ***         

a podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p.č. 772 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví paní 

J*** V***, bytem*** 

 

21/2/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 588/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 588/8 ostatní 

plocha, dle geometrického plánu č. 665-26/2016 označené jako pozemek p.č. 588/13 ostatní plocha o 

výměře 9 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521, za kupní cenu ve výši 

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

 

22/2/3/2022 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova -  části pozemku p.č. 6868/21 v k.ú. Přerov 

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

6868/21 o výměře cca 750 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

Charity Přerov, se sídlem Přerov, Šířava 1295/27, IČ: 45180270. Nejprve bude uzavřena smlouva         
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o smlouvě budoucí darovací mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím dárcem a Charitou 

Přerov, se sídlem Přerov, Šířava 1295/27, IČ: 45180270, jako budoucím obdarovaným. Darovací 

smlouva bude uzavřena nejpozději do dvou měsíců od doručení písemné výzvy budoucího 

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

oprávněn zaslat budoucímu dárci do 6 měsíců poté, co Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydá v 

rámci IROP ITI OA 2021+ SOCIÁLNÍ OBLAST rozhodnutí o poskytnutí dotace budoucímu 

obdarovanému na realizaci projektu spočívajícího ve zhotovení stavby "Azylový dům Přerov", 

nejpozději však do 1 roku od účinnosti budoucí darovací smlouvy.  

Součástí darovací smlouvy bude závazek Charity Přerov jako obdarovaného, ve smyslu ust. § 1761 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že bez předchozího písemného souhlasu 

statutárního města Přerova, jako dárce, předmět daru nebo jeho část žádným způsobem nezcizí (zákaz 

zcizení), ani nezatíží žádným věcným právem, které je obsaženo v občanském zákoníku, s výjimkou 

věcného břemene pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení (např. vodovod, 

kanalizace, plynovod, elektrické vedení, optický kabel), které bude zřízeno v souvislosti se 

zhotovením stavby "Azylový dům Přerov" (zákaz zatížení), přičemž zákaz zcizení a zatížení budou 

zřízeny jako práva věcná s účinky vůči obdarovanému i všem budoucím vlastníkům předmětu daru, a 

to bezúplatně a na dobu určitou 20 let od okamžiku právních účinků vkladu vlastnického práva ve 

prospěch obdarovaného do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy  

 

23/2/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

podílu o velikosti id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci - podílu                

o velikosti id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova do společného jmění manželů Ing. F*** Z*** a Bc. J*** Z***, oba bytem ***, Přerov I-

Město,      750 02 Přerov, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 25.250,- Kč.  

 

24/2/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 65/1 v k.ú. Vinary u Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 65/1 ostatní 

plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č. 590-22/2022 označené novým p.č. 65/45 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví statutárního města 

Přerova do společného jmění manželů Ing. ***, bytem ***, a ***, bytem *** za kupní cenu v místě       

a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 1.800,- Kč.  

 

25/2/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerova – spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 5307/349, p.č. 

5307/351, p.č. 5307/352, p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 5307/355 a 

p.č. 5307/360, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví paní V***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 142.143,- Kč.  
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2. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví paní K***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 142.143,- Kč.  

 

3. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví pana M***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 142.143,- Kč.  

 

4. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví paní J***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 

v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 142.143,- Kč.  

 

5. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví pana M***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 142.143,- Kč.  

 

6. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/18 k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví paní M***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 47.381,- Kč.  

 

7. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/18 k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví pana R***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 47.381,- Kč.  
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8. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 1112 210 Příjem z daně z příjmů fyzických osob 

placené poplatníky 
5 597,1 * + 805,5 6 402,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300756 

- Výkup pozemků na křižovatce ul.  

Ztracená x Bří Hovůrkových x  

U Hřbitova x 9. května) 

0,0 + 805,5  805,5 

 

 

 

26/2/3/2022 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, p.č. 15/4, p.č. 15/6, p.č. 

15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13 a p.č. 1145/14, vše v k.ú. Dluhonice 

(Hřiště Dluhonice) - uzavření dodatku č. 2 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Darovací smlouvě a 

smlouvě o výpůjčce č. MMPr/SML/1353/2020 uzavřené dne 19.9.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

14.12.2021 mezi TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem Náves 33/42, 750 02 Přerov V - Dluhonice jako 

dárcem a statutárním městem Přerov jako obdarovaným. Dodatkem se mění podmínky pro odstoupení 

od darovací smlouvy a nově se stanoví možnost odstoupení od darovací smlouvy dle ust. § 2001 

občanského zákoníku v případě, že Nové sportoviště nebude dokončeno, tj. že nesplní podmínky 

stanovené příslušnými právními předpisy pro jeho řádné užívání, nejpozději v termínu do 31.07.2023.  

 

27/2/3/2022 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  

- části pozemku p.č. 372/1 v k.ú. Dluhonice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 372/1 

zahrada o výměře 16 m2 v k.ú. Dluhonice z podílového spoluvlastnictví pana R*** Z***, bytem ***   

k id ½ a paní V*** Z***, bytem *** k id ½ do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 

10.800,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi spoluvlastníky pozemku p.č. 372/1      

v k.ú. Dluhonice, jako budoucími prodávajícími a statutárním městem Přerov, jako budoucím 

kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena poté, co bude v katastru nemovitostí na základě Ohlášení 

změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí evidován nově vzniklý pozemek p.č. 372/3 o 

výměře 16 m2 v k.ú. Dluhonice. Nejpozději před podpisem kupní smlouvy bude v katastru nemovitostí 

vymazáno zástavní právo k pozemku p.č. 372/3 v k.ú. Dluhonice, nebo budoucí prodávající předloží 

budoucímu kupujícímu potvrzení zástavního věřitele o vzdání se tohoto zástavního práva. Součástí 

smlouvy je závazek budoucího kupujícího k úhradě částky ve výši 5.000,- Kč budoucím prodávajícím, 

jako nákladů, které vznikly budoucím prodávajícím v souvislosti s převodem části pozemku 372/1       

o výměře 16 m2 v k.ú. Dluhonice.  

 

28/2/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - vodovodu a splaškové kanalizace vybudované v rámci stavby 

„Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje úplatný převod kanalizace (SO 302 Kanalizace splašková) vybudované v rámci 

stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“ na pozemcích p.č. 5466/378 a p.č. 

5466/395 oba v k.ú. Přerov za kupní cenu 1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH a vodovodu (SO 301 Vodovod) vybudovaného v rámci stavby „Infrastruktura pro RD 

Přerov, U Hvězdárny II“ na pozemcích p.č. 5466/378 a p.č. 5466/395 oba v k.ú. Přerov za 

kupní cenu 1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, z majetku společnosti 

AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 do majetku statutárního města 

Přerova.  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3639 530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3 851,0 - 5,2 3 845,8 
2212 530 Silnice 0,0 + 1,3 1,3 
2310 530 Pitná voda 0,0 + 1,3 1,3 

  
2321 530 Odvádění a čištění odpadních vod  

a nakládání s kaly 
0,0 + 1,3 1,3 

3631 530 Veřejné osvětlení 0,0 + 1,3 1,3 

 

 

 

29/2/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerova – jednotky č. 555/5 jiný nebytový prostor vymezený v budově 

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

spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 na pozemcích p.č. 194 

zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve výši 60202/120102 na 

společných částech budovy společných vlastníkům jen některých 

jednotek (patro TGM 16)  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – 

jednotky č. 555/5, jiný nebytový prostor, byt. z., vymezené v budově Přerov I – Město, č.p. 

555, adminis., LV 5021, na parcele 194, LV 5021, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 

60202/361888 na společných částech budovy a na pozemcích parcela č. 193/1, ostatní plocha, 

manipulační plocha, ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam. a 

parcela č. 194, zastavěná plocha a nádvoří, ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, 

rezervace, nem. nár. kult. pam., na pozemku stojí stavba: Přerov I – Město, č.p. 555, adminis., 

zapsaných na listech vlastnictví č. 16316 a 5021 pro katastrální území Přerov, obec Přerov z 

vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 

vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu ve výši 10.427.000,- Kč a uzavření kupní 

smlouvy mezi Českou republikou, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve 

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

prodávajícím a statutárním městem Přerov, jako kupujícím.  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 1121 210 Příjem z daně z příjmů právnických osob 133 359,0 + 5 427,0 138 786,0 

6310 2141  Příjem z úroků 21 500,0 * + 5 000,0 26 500,0 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3613 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300755 

– Výkup jednotky č. 555/5 patro TGM 16) 
0,0 + 10 427,0 10 427,0 

 

 

30/2/3/2022 Dohoda o uznání vlastnického práva a smlouva o zřízení věcného 

břemene – služebnosti k pozemkům p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. 

Přerov, mezi statutárním městem Přerov, JUDr. I.J. a R.Z. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o uznání vlastnického práva a 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako duplicitně 

zapsaným vlastníkem pozemku a oprávněným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné a I*** 

J***, bytem ***, a R*** Z***, bytem ***, jako duplicitně zapsanými vlastníky pozemku a povinnými 

z věcného břemene – služebnosti na straně druhé, na jejímž základě statutární město Přerov uzná 

vlastnické právo I*** J*** a R*** Z***k pozemku p.č. 2642 (zahrada) o výměře 675 m2 v k.ú. Přerov 

(každému k podílu id. ½ na pozemku) s tím, že I***J*** a R*** Z*** uhradí statutárnímu městu 

Přerov finanční plnění v celkové výši 95.000,- Kč včetně DPH, která se rovná polovině ceny pozemku 

p.č. 2642 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem č. 6344-30/2022, který 

vyhotovil znalec Ing. P.K., IČ 46613021, a zřídí ve prospěch statutárního města Přerova bezúplatně 

věcné břemeno - služebnost spočívající v právu oprávněného z věcného břemene - služebnosti zřídit a 

provozovat na pozemcích p.č. 2641 (zahrada) o výměře 550 m2 a p.č. 2642 (zahrada) o výměře        

675 m2, oba v k.ú. Přerov, podzemní vedení veřejného osvětlení a v povinnosti povinných z věcného 

břemene - služebnosti výkon tohoto práva strpět a umožnit oprávněnému z věcného břemene - 

služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na pozemky p.č. 2641 a p.č. 2642, oba     

v k.ú. Přerov, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce, modernizace a 

odstranění vedení veřejného osvětlení, s tím, že rozsah věcného břemene – služebnosti na pozemcích 

p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, je stanoven geometrickým plánem č. 7568-141/2022 ze dne 

13.11.2022.  

 

31/2/3/2022 Majetkoprávní vypořádaní - "REZIDENCE TRINITY" v k.ú. 

Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 30/1 ostatní plocha o výměrách cca 14 m2, cca 

45 m2 a cca 163 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova do majetku 

společnosti BLACK STORK real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 

626/22, IČ: 10965076 za kupní cenu ve výši 1.600,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

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

jako budoucím prodávajícím a společností BLACK STORK real estate, s.r.o., se sídlem 

Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076, jako budoucím kupujícím. Kupní 

smlouva bude uzavřena nejpozději do dvou měsíců od doručení písemné výzvy budoucího 

kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu prodávajícímu, kterou bude budoucí 

kupující oprávněn zaslat budoucímu prodávajícímu do 6 měsíců po vydání pravomocného 

stavebního povolení stavby "REZIDENCE TRINITY", kdy součástí výzvy bude originál nebo 

ověřená kopie tohoto stavebního povolení s doložkou vyznačení právní moci a geometrický 

plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí, nejpozději však do 2 

let od účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

 

2. schvaluje úplatný převod manipulační zpevněné plochy vybudované na pozemcích p.č. 30/1 

a p.č. st. 784 oba v k.ú. Předmostí z vlastnictví stavebníka – společnosti BLACK STORK real 

estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076 do majetku 
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statutárního města Přerova, za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč, která bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi společností BLACK STORK 

real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076 (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 manipulační zpevněné plochy v rámci stavby „REZIDENCE TRINITY“, 

nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy.  

 

3. schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. st. 784 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Předmostí 

z vlastnictví společnosti BLACK STORK real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, 

Šalounova 626/22, IČ: 10965076 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi BLACK STORK real 

estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076 (jako budoucím 

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

uzavřena do 2 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy na převod manipulační zpevněné 

plochy do vlastnictví statutárního města Přerov (dle bodu 2. návrhu usnesení), nejpozději však 

do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy.  

 

32/2/3/2022 Smlouva o právu provést stavbu – "Vyhlídková plošina sportovní 

dráha Čekyně" -  na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi 

statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a spolkem AUTO KLUB PŘEROV – město v 

AČR, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 533751, jako stavebníkem, kterou statutární město Přerov 

uděluje spolku AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR souhlas s umístěním a provedením stavby 

"Vyhlídková plošina sportovní dráha Čekyně" na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí v rozsahu 

dle dokumentace, kterou zpracoval Ing. J.J., a která se stane ve smyslu ust. § 506 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí. Součástí smlouvy je 

ujednání, že spolek AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR nebude v souvislosti se zřízením stavby 

požadovat po statutárním městu Přerov úhradu účelně vynaložených nákladů spojených se zřízením 

stavby."  

 

33/2/3/2022 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4107/1 a p.č 

4108, oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné 

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 pozemkům p.č. 4107/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3.785 m2 a p.č. 4108 zastavěná 

plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 373 m2, oba v k.ú. Přerov společnosti PRAGOMETAL 

recycling s.r.o. se sídlem Pražská 1638, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 47669624, jako osobě povinné   

z předkupního práva.  

 

34/2/3/2022 Odpis pohledávky po skončené insolvenci 

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

pohledávku na poplatku a úroku z prodlení v částce 449.025,61 Kč za paní D*** Z***, nar. ***, 

bývalou nájemkyní bytu č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město 

(ul. ***).  
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35/2/4/2022 Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 19, 20 a 21 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. schvaluje změnu závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

36/2/4/2022 Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 20 a 21 - dodatek 

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

 

37/2/4/2022 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

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

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

38/2/4/2022 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace - podpory de minimis č. SML/1529/2021 se subjektem Servisní 

společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. 

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

SML/1529/2021 se subjektem Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 07686501.  

 

39/2/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu pořádání akce 

Until We Fall Fest Vol. I 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                    

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a ***, bydlištěm ***, 750 02 Přerov 

na podporu pořádání akce Until We Fall Fest Vol I. Veřejnoprávní smlouva 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 
  1112 210 Příjem z daně z příjmů fyzických osob 

placené poplatníky 
6 552,6 * + 20,0 6 572,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3392 110 Zájmová činnost v kultuře 111,0 + 20,0 131,0 

  

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

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 41 122,4 * + 20,0 41 142,4 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

40/2/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu pořádání akce 

Zlatý Kanár 2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Sport Management s. r. o., 

se sídlem Přerov, U tenisu 16, 750 00 Přerov, IČ: 61944068 na podporu pořádání akce Zlatý 

Kanár 2022. Veřejnoprávní smlouva 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 
  1112 210 Příjem z daně z příjmů fyzických osob 

placené poplatníky 
6 402,6 * + 150,0 6 552,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3319 110 Ostatní záležitosti kultury 61,7 +150,0 211,7 

  

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

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 972,4 * + 150,0 41 122,4 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

41/2/5/2022 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

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

pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2023: 

 

příjmy 1 108 996 200 Kč 

výdaje 1 092 443 000 Kč 

financování 16 553 200 Kč 

(dle příloh č. 1 a 2)  

 

2. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 uvedený v příloze č. 3,  

 

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4.  
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42/2/6/2022 Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - ISg 

ITI OA 21+ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o ukončení veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované strategie ITI uzavřené dne 

10.12.2020 mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a statutárním městem Olomouc jako 

příjemcem.  

 

43/2/6/2022 Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI (Integrated Territorial 

Investments - Integrované územní investice) v Olomoucké aglomeraci, které nebudou financovány 

pomocí finanční podpory poskytované příjemci jako nositeli ITI z Operačního programu Technická 

pomoc na období 2023-2029, a to mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a statutárním 

městem Olomouc, IČ: 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc jako příjemcem. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2029 a výše 

dotace za kalendářní rok bude činit 7,- Kč za rok 2023 a 10,- Kč za roky 2024-2029 za každého 

obyvatele poskytovatele k 1. lednu příslušného roku.  

 

44/2/7/2022 Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované a ukončené v roce 2022, 

akce přecházející do roku 2023 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí přehled zrealizovaných a ukončených investičních akcí v roce 2022  

 

2. bere na vědomí přehled přecházejících investičních akcí z roku 2022 do roku 2023  

 

45/2/7/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká 

Dlážka 5“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, schválení 

úprav rozpočtu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5“, dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
 1113 210 Příjem z daně z příjmů fyzických osob 

vybírané srážkou podle zvláštní sazby 

daně 

15 000,0 + 3 000,0 18 000,0 

 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3612 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210629 - 

Energetické úspory bytového domu, nám. 

Fr. Rasche 3) 

5 783,5 - 1 948,0 3 835,5 

3612 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210723 - 12 000,0* - 5 233,0 6 767,0 
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Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 

bydlení) 
3632 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210349 - 

Rekonstrukce smuteční síně na Městském 

hřbitově v Přerově) 

4 319,5 - 4 319,0 0,5 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210721 - 

Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, 

ZŠ Velká Dlážka 5) 

4 700,0 + 14 500,0 19 200,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

46/2/7/2022 Veřejná zakázka „Retence dešťových vod na Městském hřbitově v 

Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, úprava rozpočtu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Retence dešťových vod 

na Městském hřbitově v Přerově“, dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 

 1211 210 Příjem z daně z přidané hodnoty 343 000,0 + 3 000,0 346 000,0 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3632 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210612 – Retence 

dešťových vod na Městském hřbitově v 

Přerově) 

7 000,0 + 3 000,0 10 000,0 

 

 

47/2/7/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce bazénové vany, PA Přerov“ – 

schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

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

s názvem „Rekonstrukce bazénové vany, PA Přerov“, dle důvodové zprávy.  

 

48/2/8/2022 Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 

výkonnostního sportu dospělých pro rok 2023 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedený dotační program ve znění dle přílohy 

Dotační program statutárního města Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 

dospělých pro rok 2023 takto: 

 Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých 

pro rok 2023 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu 

roku 2023 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 800 000 Kč. 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2022 - 2026 

Termín: 31.03.2023 
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2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační program statutárního města Přerova 

na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2023 za těchto podmínek: 

  

Dotační program C 

 žádosti budou podávány v termínu od 9. 1. 2023 do 16. 1. 2023, 

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

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 7. 12. 2022 v Městském informačním 

centru na nám. TGM a na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov. 

  

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

www.prerov.eu.  

 

49/2/8/2022 Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2023 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti: 

  

a) kultura ve výši 1 798 000 Kč, 

b) sport ve výši 13 750 000 Kč,  

c) volný čas ve výši 423 060 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 4 500 760 Kč,  

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023 Zastupitelstvem 

města Přerova. 

  

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů                      

v jednotlivých oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2022 - 2026 

Termín: 31.03.2023 

 

2. schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle vzorových smluv 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2023 s výjimkou žádosti s ev. č. 

SOC-C-08/23, kde bude vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace upravena v 

oblasti spolufinancování.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2022 - 2026 

Termín: 31.03.2023 

 

3. schvaluje výjimku termínu podání žádostí pro oblast kultury, sportu, volného času a sociální    

a zdravotní na rok 2023 v případě žádostí označených v příloze hvězdičkou.  

4. pověřuje uvolněného radního Michala Záchu k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 

1 usnesení v oblasti sportu, volného času, k jejich uzavření a podpisu,  

 

5. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského k jednání o uzavření právních 

jednání dle bodu 1 usnesení v oblasti v oblasti sociální a zdravotní, k jejich uzavření                 

a podpisu,  
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6. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti 

kultury a oblasti sportu žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ 

uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy).  

 

50/2/9/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Veslařský 

klub Přerov, z. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč subjektu Veslařský klub 

Přerov, z. s., IČ: 64601749, Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a uzavření 

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

na částečnou úhradu nákladů na pořízení závodní lodě, 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 2022 - 2026 

Termín: 23.12.2022 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  1381 230 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou 

dílčí daně z technických her 
3 890,0 * + 50,0 3 940,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis.) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální dotace, dary) 845,0 * + 50,0 895,0 

* 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 40 922,4 * + 50,0 40 972,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

3. pověřuje uvolněného radního Michala Záchu k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1 usnesení, k jeho uzavření a podpisu.  

 

51/2/9/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Lenka 

Červená 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč paní Lence Červené, IČ: 

74847317, *** a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a žadatelkou na částečnou úhradu nákladů na uspořádání Memoriálu Jindřicha 

Šejby ve fitness dětí a juniorek, 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.  
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Odpovídá: Rada města Přerova 2022 - 2026 

Termín: 23.12.2022 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  1381 230 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou 

dílčí daně z technických her 
3 880,0 + 10,0 3 890,0 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3419 610 Ostatní sportovní činnosti (individuální dotace, dary) 835,0 + 10,0 845,0 

  

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

po úpravě 
  Dotační programy, ostatní dotace, dary 40 912,4 * + 10,0 40 922,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

3. pověřuje uvolněného radního Michala Záchu k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

52/2/10/2022 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

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

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 1 

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

 

53/2/10/2022 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2023 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

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

2023" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2023 

na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 250 000 Kč;  

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2023"     

s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2023 na 

podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 850 000 Kč;  
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3. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2023" s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2023 na podporu účelu uvedeného v tomto 

programu činí 250 000 Kč.  

 

54/2/10/2022 Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a 

členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům 

komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 

Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) poskytování měsíčních peněžitých plnění 

občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova za výkon funkcí předsedů a členů 

výborů ZM a za výkon funkcí předsedů a členů komisí RM ve výši pro předsedu výboru ZM a 

předsedu komise RM 2.490 Kč a pro člena výboru ZM a člena komise RM 600 Kč. V případě 

souběhu výkonu funkcí náleží předsedům a členům výborů ZM a předsedům a členům komisí 

RM, kteří nejsou členy ZM, peněžité plnění ve výši souhrnu peněžitých plnění pro jednotlivé 

funkce.  

 

2. stanovuje, že uvedené peněžité plnění bude poskytováno ode dne zvolení do funkce.  

 

55/2/10/2022 Uzavření darovacích smluv na poskytnutí náborového příspěvku 

zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do Městské 

policie Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a *** nar. 

***, bytem *** jako obdarovanou na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci 

statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov ve výši 50 000,-- Kč v 

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.  

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a ***, nar. 

*** bytem *** jako obdarovaným na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci 

statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov ve výši 50 000,-- Kč v 

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  

 

3. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a ***, nar. 

***, bytem *** jako obdarovaným na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci 

statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov ve výši 50 000,-- Kč v 

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  
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56/2/10/2022 Volba přísedícího soudce k Okresnímu soudu v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí navrhovaného kandidáta dle důvodové zprávy za 

přísedícího soudce k Okresnímu soudu v Přerově na volební období od 5.12.2022 do 5.12. 2026.  

 

57/2/10/2022 Návrh na personální obsazení - Finanční a Kontrolní výbor 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí v souladu s §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a dalších 8 členů 

výborů a jmenuje organizační pracovníky: 

  

Finanční výbor 

Předseda: 

 MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA (ODS) 

Členové:  

Ing. Hana Mazochová (ANO 

Igor Kraicz (ODS) 

Ivo Lausch (KDU+TOP) 

Ing. Filip Černý (ANO) 

Mgr. Michal Stoupa (ANO) 

Dan Chromec (SPD) 

Michal Skopal (Piráti) 

Ing. Tomáš Přikryl (PROSP) 

Organizační pracovník: Ing. Lucie Dudíková 

 

 

Kontrolní výbor 

Předseda: Ing. František Jan Hrabina (PROSP) 

Členové:  

Bc. Rostislav Hrdiborský (ANO) 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. (ANO) 

PhDr. Marcel Kašík (ODS) 

Mgr. Petr Caletka (ODS) 

Ing. Tomáš Dostal (KDU+TOP) 

Ing. Miloslav Skládal (SPD) 

Ing. Martin Čechál (SpP) 

doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. (Piráti) 

Organizační pracovník: JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

58/2/10/2022 Výbor pro místní části, místní výbory 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. zřizuje v souladu s ustanoveními § 117 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů třináctičlenný Výbor pro místní části,  

 

2. zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místní výbory v následujících částech města 

Přerova: Přerov II - Předmostí, Přerov III - Lověšice, Přerov IV - Kozlovice, Přerov V - 

Dluhonice, Přerov VI - Újezdec, Přerov VII - Čekyně, Přerov VIII - Henčlov, Přerov IX - 

Lýsky, Přerov X - Popovice, Přerov XI - Vinary, Přerov XII - Žeravice, Přerov XIII - 

Penčice,  
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3. určuje počet členů místních výborů ve všech místních částech města Přerova na 5,  

 

4. ukládá Radě města Přerova ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Přerova 

personálně zabezpečit volbu předsedů a členů místních výborů.  

 

59/2/10/2022 Návrh na zrušení usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 

465/16/9/2016, kterým si zastupitelstvo vyhradilo pravomoc rozhodovat o poskytování individuálních 

dotací nad 5.000,-- Kč v jednotlivých případech fyzickým osobám nebo právnickým osobám.  

 

60/2/10/2022 Svěření úkolů náměstkům primátora (rozšíření kompetencí 

schválených usnesením č. 6/1/6/2022) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. svěřuje náměstku primátora JUDr. Vladimíru Lichnovského úkoly v oblasti samostatné 

působnosti týkající se prevence kriminality,  

 

2. svěřuje náměstku primátora Ing. Miloslavu Dohnalovi úkoly v oblasti samostatné působnosti 

týkající se památkové péče.  

 

61/2/10/2022 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město 

členem 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. deleguje primátora Ing. Petra Vránu a v době jeho nepřítomnosti náměstka primátora Ing. 

Tomáše Navrátila jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů 

Svazu měst a obcí dle stanov,  

 

2. deleguje člena Rady města Přerova Mgr. Petra Koubu a v době jeho nepřítomnosti členku 

Rady města Přerova Mgr. Ladu Galovou jako zástupce statutárního města Přerova na 

zasedáních a jednáních orgánů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska dle 

stanov,  

 

3. deleguje náměstka primátora Ing. Miloslava Dohnala a v době jeho nepřítomnosti náměstka 

primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského jako zástupce statutárního města Přerova na 

zasedáních a jednáních orgánů Sdružení obcí Střední Moravy, Regionálního fondu pro 

přípravu projektů,  

 

4. deleguje náměstka primátora Ing. Tomáše Navrátila a v době jeho nepřítomnosti 

koordinačního pracovníka v oblasti udržitelné mobility (včetně funkce cyklokoordinátora) a 

SmartCity Bc. Janu Gazdíkovou jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a 

jednáních orgánů Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., (dříve Asociace pro cyklisty),  

 

5. deleguje uvolněného radního Michala Záchu a v době jeho nepřítomnosti náměstka primátora 

Ing. Tomáše Navrátila jako zástupce statutárního města Přerova na jednání valné hromady 

spolku HC ZUBR PŘEROV z.s. ve všech projednávaných záležitostech.  
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62/2/10/2022 Delegování zástupce města na valné hromady. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje na základě ustanovení §84, odst. 2, písm. f),         

s výjimkou §102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

primátora Ing. Petra Vránu a v případě jeho nepřítomnosti náměstka primátora Ing. Miloslava 

Dohnala, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast.  

 

63/2/10/2022 Referendum o hotelu Strojař 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení rozhodnout o vyhlášení místního referenda v souladu s §14 

zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů s termínem konání dne 27.1.2023 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod.       

a dne 28.1.2023 v době od 8.00 hod do 14.00 hod, tedy společně s 2. kolem prezidentských 

voleb, a s těmito náležitostmi: 

  

a) označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje: 
území statutárního města Přerova 

  

b) znění otázky navržené k rozhodnutí v místním referendu: 
Souhlasíte, aby pozemek „Hotelu Strojař“ (tj. pozemek p. č. 3820, k. ú. Přerov) zůstal ve 

vlastnictví města Přerova tak, aby mělo město Přerov minimálně 51% spoluvlastnického 

podílu? 

  

c) odůvodnění návrhu: 
Město Přerov vlastní soubor pozemků a budov známý jako „Hotel Strojař“ již od roku 2016, 

ale objekty stále zejí prázdnotou. Ačkoli byl v roce 2018 schválen záměr hotel upravit na 

bytový dům, nebyla v tomto směru vyvinuta žádná aktivita. Aktuálně je schválen záměr 

prodeje a zpracován znalecký posudek na částku 46 927 490 Kč. Podle konzultací s 

potenciálními investory je soubor nemovitostí za tuto cenu velmi pravděpodobně neprodejný. 

Rozhodnutí o dispozici s majetkem takové hodnoty, v exponované lokalitě nábřeží řeky 

Bečvy, je záhodno ponechat na rozhodnutí občanů. 

  

V době vysoké inflace a nejistoty může být celospolečensky výhodné si pozemky a objekt 

ponechat a přestavět na byty, případně zbourat a vystavět byty nové. Připravovaná průmyslová 

zóna, dokončení dálnice D1 a projektované rychlé vlakové spojení do Brna přinese již v brzké 

budoucnosti rozvoj města a potřebu kvalitního bydlení. V době bytové krize, kdy většina 

obyvatel nedosáhne na vlastní bydlení, dává smysl, aby na místě vznikly městské byty, 

občanská vybavenost a služby. Již v současné době slouží pozemky jako veřejné parkoviště. 

  

V případě odpovědi ANO na otázku v referendu bude pozemek pod Strojařem nadále patřit 

městu, ale bude možné i zapojení soukromého investora do výstavby. Otázka se soustředí 

pouze na pozemky pod objekty, protože není zpracován konkrétní návrh rekonstrukce či 

novostavby a není zřejmé řešení okolí. Některé pozemky může být totiž vhodné směnit nebo 

prodat. 

V případě odpovědi NE může být soubor nemovitostí jednou pro vždy prodán. 

  

d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí 

přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce: 

• odhad nákladů spojených s provedením místního referenda: 

Náklady spojené s provedením místního referenda budou činit odhadem 1 410 000 Kč 

  

• odhad nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu: 
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Přímé náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu statutárnímu 

městu Přerov nevzniknou. 

  

• způsob jejich úhrady z rozpočtu statutárního města Přerova: 

Částka na místní referendum je již alokována v rozpočtu města Přerova  

 

2. nepřijalo návrh usnesení stanovit výši zvláštní odměny za výkon funkce člena předsedy 

okrskové nebo místní komise ve výši 2 500 Kč a člena okrskové nebo místní komise ve výši 2 

000 Kč.  

 

3. nepřijalo návrh usnesení schválit následující úpravy rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 326 056,4 * - 1 410,0 324 646,4 
6173  Místní referendum 0,0 + 1 410,0 1 410,0 

  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

64/2/10/2022 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 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 5. prosince 2022 

 

 

 

 

Ing. Petr Vrána 

primátor statutárního města Přerova                

JUDr. Vladimír Lichnovský 

 náměstek primátora statutárního města Přerova                

  

 


