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USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 27. února 2023 

 

65/3/1/2023 Zahájení, schválení programu 3. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 27. února 

2023,  

 

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Miloslava Dohnala a Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D. za 

ověřovatele zápisu 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

66/3/2/2023 Informace o činnosti Rady města Přerova od  2. zasedání 

Zastupitelstva města, informace z výborů 

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

(5. schůze Rady města Přerova konané dne 9.12.2022, 6. schůze Rady města Přerova konané dne 

19.12.2022, 7. schůze Rady města Přerova konané dne 9.1.2023, 8. schůze Rady města Přerova 

konané dne 23.1.2023, 9. schůze Rady města Přerova konané dne 13.2.2023 a 10. schůze Rady města 

Přerova konané dne 17.2.2023).  

 

67/3/3/2023 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města  Přerov –  části pozemku p.č. 1126 v k.ú. 

Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutáního města Přerov - úplatný 

převod části pozemku p.č. 1126 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca 65 m2 v k.ú. Žeravice z 

vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

68/3/3/2023 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 4932/1 v 

k.ú. Přerov  

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

převod části pozemku p.č. 4932/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca 95 m2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

69/3/3/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6463/5 v k.ú. 

Přerov 

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

převod nemovité věci – pozemku p.č. 6463/5 orná půda o výměře 1654 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, do majetku statutárního města 

Přerova.  
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70/3/3/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7143 v k.ú. 

Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona 

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

zákon) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 7143 ostatní 

plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví Olomouckého kraje do majetku statutárního 

města Přerova.  

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 7143 ostatní 

plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje.  

 

71/3/3/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 449, 451 a 454, vše 

v k.ú. Penčice 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 449 trvalý travní porost 

o výměře 68 475 m2, pozemku p.č. 451 ostatní plocha o výměře 2 337 m2 a pozemku p.č. 454 ostatní 

plocha o výměře 3 331 m2, vše v k.ú. Penčice.  

 

72/3/3/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2645/1 v 

k.ú. Přerov   

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

převod nemovité věci – části pozemku p.č. 2645/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 

114 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů.  

 

73/3/3/2023 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému 

sběru odpadů v Přerově – II. etapa“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávku s 

názvem „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově – II. etapa“ dle důvodové zprávy.  

 

74/3/3/2023 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 5734/23 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5734/23, ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. 

Přerov do majetku vlastníků jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 2464, 2465, 2466 a 2467 příslušného k části obce Přerov I-Město, stojícího na pozemku p.č. 

5736/1 v k.ú. Přerov, a to následovně: 

 

vlastník bytové jednotky č. 2464/1, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2464/2, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2464/3, podíl na společných částech domu id 163/3925 
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vlastník bytové jednotky č. 2464/4, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2464/5, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2464/6, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2465/1, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2465/2, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2465/3, podíl na společných částech domu id 481/11775 

vlastník bytové jednotky č. 2465/4, podíl na společných částech domu id 481/11775 

vlastník bytové jednotky č. 2465/5, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2465/6, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2466/1, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2466/2, podíl na společných částech domu id 97/2355 

vlastník bytové jednotky č. 2466/3, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2466/4, podíl na společných částech domu id 97/2355 

vlastník bytové jednotky č. 2466/5, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2466/6, podíl na společných částech domu id 97/2355 

vlastník bytové jednotky č. 2467/1, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2467/2, podíl na společných částech domu id 104/2355 

vlastník bytové jednotky č. 2467/3, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2467/4, podíl na společných částech domu id 489/11775 

vlastník bytové jednotky č. 2467/5, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2467/6, podíl na společných částech domu id 163/3925 

  

za kupní cenu ve výši 1600,- Kč/m2 bez DPH - cena v místě a čase obvyklá a uzavření smlouvy o 

právu provést stavbu a o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím 

prodávajícím), Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 2464, 2465, 2466 a 2467, Jižní čtvrť I/9, 

10, 11, 12 v Přerově, se sídlem Jižní čtvrť I 2464/9, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 28656334 

(jako stavebníkem) a vlastníky bytových jednotek č. 2464/1, č. 2464/2, č. 2464/3, p.č. 2464/4, č. 

2464/5, č. 2464/6, č. 2465/1, č. 2465/2, č. 2465/3, č. 2465/4, č. 2465/5, č. 2465/6, č. 2466/1, p.č. 

2466/2, č. 2466/3, č. 2466/4, č. 2466/5, č.2466/6, č. 2467/1, č. 2467/2, 2467/3, č. 2467/4, č. 2467/5, 

p.č. 2467/6, v budově č.p. 2464, 2465, 2466 a 2467 bytový dům příslušné k části obce Přerov I - 

Město (jako budoucími kupujícími).  

Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby, kdy nejpozději do 12 měsíců od dokončení doručí 

budoucí kupující geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 5734/23 v k.ú. Přerov 

a vyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva pak bude uzavřena 

nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy tak budoucí kupující učiní.  

 

75/3/3/2023 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 220 v k.ú. Penčice   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 220 ostatní 

plocha, dle geometrického plánu č. 249-34/2021 označené jako díl "b" o výměře 250 m2 v k.ú. Penčice 

z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů V*** a Z***S***, bytem *** 

za kupní cenu ve výši 100.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku není předmětem 

DPH.  

 

76/3/3/2023 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

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

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

budoucí kupní uzavřené dne 3.3.2022 mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím prodávajícím a 

manželi J*** N***, *** a *** J*** N***, bytem *** jako budoucími kupujícími ve znění dle přílohy 

č. 1.  
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77/3/3/2023 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky  a záměr statutárního města 

Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 413 v k.ú. Lýsky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 413 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 216 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 75/1 označeného dle geometrického plánu č. 

301-69/2022 jako pozemek p.č. 75/21 zahrada o výměře 233 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví 

statutárního města Přerov do vlastnictví P*** V*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 

výši 116.500,- Kč. Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

78/3/3/2023 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2657/8 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 263 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví 

Tenisového klubu Přerov, spolek, se sídlem U Tenisu 3250/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,          

IČ: 14617200, za kupní cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

223.540,- Kč. Převod pozemku není předmětem DPH.  

 

79/3/3/2023 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6868/211 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je budova – jiná stavba č.p. 3654, příslušná k 

části obce Přerov I-Město, a jeho příslušenství – kabelové přípojky pro 

elektrifikaci stavby a kanalizační přípojky  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí – pozemku p.č. 6868/211 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 53 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova - jiná stavba č.p. 3654, 

příslušná k části obce Přerov I-Město, a jeho příslušenství – kabelové přípojky pro 

elektrifikaci stavby o délce cca 60 m, která se nachází na pozemcích p.č. 1019/12 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) a p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha), oba k.ú. Přerov a 

kanalizační přípojky o délce cca 24 m, která se nachází na pozemcích p.č. 6868/83 (ostatní 

plocha – dráha), p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha), p.č. 6868/211 (zastavěná plocha a 

nádvoří) a p.č. 6868/213 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

statutárního města Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti Technické služby 

města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, jako kupujícího za celkovou kupní cenu ve výši 2.615.000,- Kč, s tím, že na úhradu 

části kupní ceny ve výši 1.274.500,- Kč se započítává pohledávka kupujícího za prodávajícím 

ve výši 1.274.500,- Kč, rovnající se polovině hodnoty budovy – jiné stavby č.p. 3654, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6868/211 v k.ú. Přerov 

včetně příslušenství – kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby o délce cca 60 m, která se 

nachází na pozemcích p.č. 1019/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a p.č. 6868/162 

(ostatní plocha – dráha), oba k.ú. Přerov a kanalizační přípojky o délce cca 24 m, která se 

nachází na pozemcích p.č. 6868/83 (ostatní plocha – dráha), p.č. 6868/162 (ostatní plocha – 

dráha), p.č. 6868/211 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 6868/213 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace), vše v k.ú. Přerov, která vznikla na základě ust. § 1255 zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zánikem práva stavby 

zřízeného dle ust. § 1240 a násl. občanského zákoníku, které bylo zapsáno v katastru 

nemovitostí k tíži pozemku p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha) v k.ú. Přerov ve prospěch 

kupujícího s účelem: stavba pro dopravu a které zaniklo dnem 22.6.2022 uplynutím doby, na 

kterou bylo zřízeno a část kupní ceny ve výši 1.340.500,- Kč se jako pohledávka prodávajícího 

za kupujícím započítává na úhradu dobrovolného peněžitého příplatku do vlastního kapitálu 

společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. mimo její základní kapitál ze strany 

statutárního města Přerova jako jediného společníka této společnosti dle bodu 2. usnesení.  

 

2. schvaluje poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti 

Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, mimo její základní kapitál ze strany statutárního města Přerova jako 

jediného společníka této společnosti ve výši 1.340.500,- Kč, s tím, že na úhradu dobrovolného 

peněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti se započte pohledávka statutárního 

města Přerova za společností Technické služby města Přerova, s.r.o. ve výši 1.341.000,- Kč, 

rovnající se části kupní ceny za převod nemovitých věcí dle bodu 1. usnesení.  

  

a uzavření kupní smlouvy a smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál 

mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a společníkem, který poskytuje společnosti 

Technické služby města Přerova, s.r.o. dobrovolný peněžitý příplatek do vlastního kapitálu 

společnosti mimo její základní kapitál, na straně jedné a společností Technické služby města 

Přerova, s.r.o. jako kupujícím a společností, která dobrovolný peněžitý příplatek statutárního 

města Přerova jako společníka do vlastního kapitálu společnosti mimo její základní kapitál 

přijímá, na straně druhé.  

 

80/3/3/2023 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 6050/239 a části pozemku p.č. 6050/298, oba v 

k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 6050/239 ost. plocha o výměře 708 m2 a části pozemku p.č. 6050/298 ost. 

plocha, dle geometrického plánu č. 7441-18/2022 označené jako pozemek p.č. 6050/318 ost. 

plocha o výměře 51 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti UCED Přerov s.r.o., se 

sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 08670714, za dohodnutou kupní cenu 

ve výši 304.000,- Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od DPH.  

 

2. 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 
579 574,2 * + 304,0 579 878,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR  ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3639 530 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 299,3 * + 304,0 2 603,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  
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81/3/3/2023 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 884/1 

ostatní plocha v k.ú. Újezdec u Přerova, dle geometrického plánu č. 756-81/2021 ze dne 26.7.2021 

označené novým parcelním číslem 884/6 o výměře 82 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z majetku 

Olomouckého kraje, IČ: 60609460, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1191/40a do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

82/3/3/2023 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

- veřejného osvětlení vybudovaného na pozemcích p.č. 211, p.č. 264/1, 

p.č. 264/2, p.č. 499 a p.č. 500 vše v k.ú. Penčice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů (SO 402 

Rozvody VO), vybudovaného na částech pozemků p.č. 211, p.č. 264/1, p.č. 264/2, p.č. 499 a 

p.č. 500 vše v k.ú. Penčice ze spoluvlastnictví stavebníků pana L*** K***, bytem ***, pana 

P*** V***, bytem *** a paní M*** J***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova, 

za dohodnutou kupní cenu 3.000,- Kč. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi panem L*** K***, bytem 

***, panem P*** V***, bytem *** a paní M*** J***, bytem *** (jako budoucími 

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

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

doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

(SO 402 Rozvody VO) a zaměření skutečného provedení stavby, nejpozději však do 5 let od 

uzavření budoucí kupní smlouvy.  

 

2. 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 
579 878,2 * + 3,0 579 881,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

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

 

 

83/3/3/2023 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 1885/2 ostatní plocha a pozemku p.č. 5307/222 

ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1885/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2 

a pozemku p.č. 5307/222 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 58 m2, oba 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, a to za podmínky, že se smluvní strany 

výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně zřizuje v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 

Sb., k zajištění účelu převodu, ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné 
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právo, spočívající v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej 

zástavním právem nebo věcným břemenem, a to po dobu 10 let ode dne provedení vkladu 

vlastnického práva pro nabyvatele dle smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele 

jako povinného se zřizuje jako věcné právo. Nabyvatel je oprávněn převáděný majetek v nezbytném 

rozsahu smluvně zatížit věcným břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického 

vybavení a veřejně prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho 

stavbě.  

 

84/3/3/2023 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – stavby Přerov I-Město, č.p. 830, obč. vyb. na pozemku p.č. 

5307/92 v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova - stavby Přerov I - Město, č.p. 830, obč. vyb., stavba stojí na 

pozemku p.č. 5307/92 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 a zřízení 

věcného práva, a to za těchto podmínek: 

  

1. Nabyvatel se zavazuje, že převáděný majetek nebude využívat k hospodářské činnosti ve smyslu 

komerční či jiné výdělečné činnosti, nebude jej pronajímat ani jej nepřenechá do pachtu, ani takové 

nakládání nestrpí. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let ode dne provedení vkladu vlastnického 

práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle této smlouvy do katastru nemovitostí.  

  

2. Smluvní strany se dohodly, že porušením podmínky stanovené v odst. 1 tohoto Článku je stav, kdy 

výsledkem níže uvedeného výpočtu bude hodnota vyšší než „20“ (%). Výpočet skutečné míry 

hospodářského využití příslušné nemovitosti v daném kalendářním roce bude založen na poměru 

plochy zaujímající hospodářskou činnost k celkově využitelné ploše převáděného majetku, s 

přihlédnutím k počtu dnů hospodářského využívání, a to dle níže uvedeného vzorce:  

  

 Suma [A1; A365/366] 

------------------------- *100 ≤ 20% 

B * C 

  

kde údaje ve vzorci znamenají: 

A1 až 365/366 plocha nemovitosti z celkové využitelné plochy nemovitosti využita konkrétní den 

kalendářního roku k hospodářské (ve smyslu komerční či jiné výdělečné) činnosti (v m2) 

Suma [A1, A365/366] součet A za všechny kalendářní dny kalendářního roku (v m2) 

B celková využitelná plocha nemovitosti (v m2) 

C celkový počet dnů kalendářního roku (tj. 365 resp. 366 v přechodném roce)  

  

3. Smluvní strany se dohodly, že za hospodářskou činnost se dále nepovažuje taková činnost, která je 

považována ve smyslu Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (2016/C 262/01) za činnost nehospodářskou.  

  

4. Bude-li nabyvatel převáděný majetek využívat k hospodářské činnosti ve smyslu komerční či jiné 

výdělečné činnosti anebo bude-li převáděný majetek nabyvatelem pronajímán či přenechán do pachtu, 

nebo bude takové nakládání nabyvatelem trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 

1.650.000,- Kč.  

  

5. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti uvedené v odst. 1 

tohoto článku. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně 

oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní 

povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti 

nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.  
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 6. Úhradu smluvní pokuty dle odst. 4 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních dnů 

ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

  

7. Převodce je oprávněn provést kontrolu, zda jsou závazky nabyvatele z této smlouvy dodržovány. 

Nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout součinnost, zejména umožnit převodci šetření na 

místě a na výzvu převodce mu předložit požadované dokumenty.  

V případě porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to 

ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení 

smluvní pokuty. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce lze uložit i opakovaně.  

  

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně smlouvou zřizuje v souladu 

s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu vymezeného v Čl. II odst. 2 smlouvy, ve 

prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, spočívající v závazku 

nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem nebo věcným 

břemenem, a to po dobu 10 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle této 

smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné 

právo. Nabyvatel je oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným 

břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, 

popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě.  

 

85/3/3/2023 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

- pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod nemovité věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 313/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1158 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město za cenu 460.000,- Kč.  

 

86/3/3/2023 Převod id. ⅔ pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov do vlastnictví 

statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje účast statutárního města Přerova ve vyhlášené veřejné dražbě nařízené usnesením – 

dražební vyhláškou vydanou Exekutorským úřadem Prachatice – soudním exekutorem Mgr. 

Kamilem Košinou dne 06.02.2023 pod č.j. 040 EX 2210/06-147 a za podmínek v ní 

uvedených, jejímž předmětem je dražba spoluvlastnického podílu id. ⅔ na pozemku p.č. 507/2 

ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 76 m2 v k.ú. Přerov. Dražba se bude konat 

dne 21.03.2023 prostřednictvím elektronického portálu dražeb.  

 

2. schvaluje nabytí nemovité věci – spoluvlastnického podílu id. ⅔ na pozemku p.č. 507/2 

ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 76 m2 v k.ú. Přerov statutárním městem 

Přerovem příklepem ve veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení.  

 

3. svěřuje Radě města Přerova pravomoc dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) v platném znění, rozhodnout o maximální výši podání, která může být 

statutárním městem Přerov ve veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení učiněna.  

 

4. pověřuje Bc. Alexandra Salabu, vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb 

Magistrátu města Přerova, zastupováním statutárního města Přerova při veřejné elektronické 

dražbě dle bodu 1. usnesení a ke všem činnostem a právním jednáním s tím spojeným.  
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87/3/3/2023 Převod id. 1/18 pozemků 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 do vlastnictví statutárního města Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje účast statutárního města Přerova ve vyhlášené veřejné dražbě nařízené usnesením – 

dražební vyhláškou vydanou Exekutorským úřadem Teplice – soudním exekutorem Mgr. 

Martinem Svobodou dne 14.02.2023 pod č.j. 110 Ex 3908/11-2451 a za podmínek v ní 

uvedených, jejímž předmětem je dražba spoluvlastnického podílu id. 1/18 na pozemcích 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. Dražba se 

bude konat dne 28.03.2023 v sídle Exekutorského úřadu Teplice.  

 

2. schvaluje nabytí nemovitých věcí – spoluvlastnického podílu id. 1/18 na pozemcích 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 statutárním 

městem Přerovem příklepem ve veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení.  

 

3. svěřuje Radě města Přerova pravomoc dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) v platném znění, rozhodnout o maximální výši podání, která může být 

statutárním městem Přerov ve veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení učiněna.  

 

4. pověřuje Bc. Alexandra Salabu, vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb 

Magistrátu města Přerova, zastupováním statutárního města Přerova při veřejné dražbě dle 

bodu 1. usnesení a ke všem činnostem a právním jednáním s tím spojeným.  

 

88/3/3/2023 Směna nemovitých věcí – části pozemků p.č. 4954 a p.č. 5005 oba v k.ú. 

Přerov za část pozemku p.č. 347 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu nemovitých věcí – části pozemku p.č. 

4954 ost. plocha označeného dle geometrického plánu č. 7516-60/2021 jako díl ʺcʺ o výměře 22 m2 a 

části pozemku p.č. 5005 ost. plocha označeného dle geometrického plánu 7516-60/2021 jako díl ʺdʺ o 

výměře 41 m2, oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova, za část pozemku p.č. 347 

zahrada označeného dle geometrického plánu č. 7516-60/2021 jako díl ʺaʺ o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov 

ve vlastnictví pana M*** P***, bytem ***, Přerov-Předmostí, s doplatkem rozdílu cen směňovaných 

pozemků ve výši 94.080,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova.  

 

89/3/3/2023 Bezúplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerov 

do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy na movitou věc - 

Digitální procesor pro kina Dolby CP950, inv. č. 513-00000922 v pořizovací hodnotě 178.596,- Kč 

situovanou v objektu kino Hvězda mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a příspěvkovou 

organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 
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8, IČ 45180512 jako obdarovaným. Ujednáním darovací smlouvy bude stanovení výše podpory 

malého rozsahu (de minimis).  

 

90/3/3/2023 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Věžky u Přerova - "Plán 

společných zařízení" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci řízení Komplexní pozemkové úpravy v 

k.ú. Věžky u Přerova - "Plán společných zařízení" dle příloh.  

 

91/3/3/2023 Vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. 

Přerov v souvislosti s realizací akce "Revitalizace vodního ekosystému 

v Předmostí" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva náhrady 

škody vzniklé na pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. Přerov v rámci realizace projektu "Revitalizace vodního 

ekosystému v Předmostí" mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku p.č. 6492/2 v 

k.ú. Přerov a ČR - Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem Praha, Kaplanova 

1931/1, IČ: 629 335 91 ve znění dle přílohy č. 1.  

 

92/3/3/2023 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán 

společných zařízení" - schválení aktualizace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci řízení o Komplexní pozemkové úpravě 

v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán společných zařízení" aktualizovaný, dle přílohy.  

 

93/3/3/2023 Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV 

Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. 

etapa" - uzavření dodatku č. 1  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 

Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. 

etapa" uzavřené dne 8.9.2022 mezi společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem 

Šířava 482/21, Přerov I- Město, 75002, IČ: 47674521 a statutárním městem Přerov, ve znění 

dle přílohy č. 1.  

 

2. 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 
581 813,2 *  + 10 000,0 591 813,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
2399 210 Akce nad 500 tis. Kč (č. 2100741 

– Kanalizace Penčice (spolufinancování)) 
25 000,0 + 10 000,0 35 000,0 
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94/3/3/2023 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 

jako věřitelem a P*** K***, nájemcem bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***) jako dlužníkem.  

 

95/3/4/2023 Rozpočtové opatření č. 23 

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

 

96/3/4/2023 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace 

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

 

97/3/4/2023 Rozpočtové opatření - převody 

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

důvodové zprávy.  

 

98/3/4/2023 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 včetně dodatku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. schvaluje závazný ukazatel dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

99/3/4/2023 Rozpočtové opatření č. 2 – dodatek 2 

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

 

100/3/4/2023 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení 

limitu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení číslo 2451/23/4/2022 z 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 

28.02.2022,  

 

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

maximální výše 1 mld. Kč v závislosti na stavu dočasně volných finančních prostředků,  

 

3.  schvaluje zhodnocování dočasně volných finančních prostředků v trvalém peněžním fondu 

"Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova", a to formou krátkodobých nákupů 

(tj. do 1 roku) a následných prodejů produktů peněžního trhu, a to maximálně do výše 

základního přídělu z rozpočtu města do tohoto fondu dle článku 2 odst. 1 písm. a) Vnitřního 

předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu "Sociální fond zaměstnanců statutárního 

města Přerova", ve znění pozdějších předpisů,  

 

4.  pověřuje výše uvedenými nákupy odbor ekonomiky.  
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101/3/4/2023 Uzavření dodatků č. 1 k rámcovým smlouvám (ČSOB, KB) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě č. 2019011043 mezi statutárním 

městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 

150 57, Praha 5, IČ 00001350, dle přílohy 1,  

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu mezi 

statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 

1, PSČ 114 07, IČ 45317054, dle přílohy 2.  

 

 

102/3/5/2023 Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Přerova, SECAP 

Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Akční plán pro udržitelnou energii a klima 

města Přerova, SECAP Přerov.  

 

 

103/3/6/2023 Veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí 

pro školní družiny základních škol v Přerově (stavba)“ a veřejná 

zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro 

školní družiny základních škol v Přerově (vybavení odborných 

učeben)“– schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Modernizace odborných 

učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (stavba)“, dle 

důvodové zprávy,  

 

2 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Modernizace odborných 

učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (vybavení odborných 

učeben)“, dle důvodové zprávy,  

 

3 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
 8115 210 Změny stavu krátkodobých prostředků 

na bank. účtech 
568 774,2 * + 10 800,0 579 574,2 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210716 

– Modernizace učeben, kabinetů a školních 

družin, ZŠ Velká Dlážka 5 (ITI 2021+) 

4 498,0 * + 3 700,0 8 198,0 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210717 

– Modernizace učeben, kabinetů a školních 

družin, ZŠ Za mlýnem 1 (ITI 2021+) 

6 210,0 * + 700,0 6 910,0 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210718 

– Modernizace učeben, kabinetů a školních 

družin, ZŠ Boženy Němcové 16 (ITI 2021+) 

1 500,0 * + 2 400,0 3 900,0 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210719 

– Modernizace učeben, kabinetů a školních 

družin, ZŠ Svisle 13 (ITI 2021+) 

8 200,0 * + 4 000,0 12 200,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh  

 

104/3/6/2023 Veřejná zakázka „Rekonstrukce SSZ na křižovatce Komenského – 

Palackého, Velká Dlážka – Kopaniny, Přerov“ – schválení záměru 

zadat veřejnou zakázku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Rekonstrukce SSZ na 

křižovatce Komenského – Palackého, Velká Dlážka – Kopaniny, Přerov“, 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 
567 774,2 * + 1 000,0 568 774,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
2212 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210696 – 

Modernizace světelných signalizačních 

zařízení v Přerově) 

7 000,0 * + 1 000,0 8 000,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

105/3/6/2023 Veřejná zakázka (koncese) "Bikesharing System (sdílená jízdní kola)" 

- schválení záměru zadat veřejnou zakázku (koncesi) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku (koncesí) na služby s názvem „Bikesharing System 

(sdílená jízdní kola)“, dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
 8115 210 Změny stavu krátkodobých prostředků 

na bank. účtech 
579 881,2 * + 1 932,0 581 813,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3793 410 Akce nad 500 tis. Kč (č. 4100764 

– Bikesharing System (sdílená jízdní kola) 
0,0 + 1 932,0 1 932,0 

 

 

106/3/6/2023 Veřejná zakázka „Kompenzace Dluhonice – chodníky a parkovací 

plochy, veřejné osvětlení“ - schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Kompenzace Dluhonice 

– chodníky a parkovací plochy, veřejné osvětlení“, 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 
565 574,2 * + 2 200,0 567 774,2 

* 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. 0210618 

– Kompenzace Dluhonice – rekonstrukce 

a výstavba chodníků a parkovacích ploch + VO) 

36 400,0 * + 2 200,0 38 600,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

107/3/6/2023 Informace o průběhu projektu rekonstrukce objektu T.G.M. 16 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o průběhu projektu 

rekonstrukce objektu T.G.M. 16.  

 

108/3/7/2023 Dotační program C 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 vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2023 ve výši 3 

800 000 Kč.  
Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačního programu jsou 

přílohou této důvodové zprávy. 
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Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorových smluv Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2023.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2022 - 2026 

Termín: 31.03.2023 

 

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

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

 

109/3/8/2023 Prominutí pohledávky týkající se smluvní pokuty za firmou Auto 

Vinkler, s. r. o. , se sídlem Hradišťská 2454, 397 01 Písek, IČ: 

28083831, DIČ: CZ28083831 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje prominutí pohledávky dle žádosti zástupce 

dlužníka Auto Vinkler, s. r. o. se sídlem Hradišťská 2454, 397 01 Písek, IČ: 28083831, DIČ: 

CZ28083831 o upuštění od smluvní pokuty ze dne 24.1.2023.  

 

110/3/8/2023 Volba předsedů a členů místních výborů a volba předsedy a členů 

Výboru pro místní části 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. volí v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy místních výborů v místních částech, a 

to s účinností od 1.3.2023 takto: 

  

ČEKYNĚ: Ing. Bohumír Střelec - předseda, Petr Kučera, Ing. Miroslav Lapín, Pavel Rousek a 

Petr Švestka 

  

DLUHONICE: Oldřich Boráň - předseda, Simona Bouchalová, Ing. Rostislav Hlávka, Jaromír 

Metelka a Radek Zlámal 

  

HENČLOV: Petr Laga - předseda, Rudolf Gerža, Martin Jemelka, Aleš Říhošek a Roman 

Šrom 

  

KOZLOVICE: Mgr. Jolana Čechová - předseda, Martin Jemelka, Stanislav Jemelka, Ing. 

Ludevít Kadák a Bc. Alena Vyplelová 

  

LOVĚŠICE: Eva Hrutkaiová - předseda, Kamil Engel, Přemysl Fučík, Dana Kováčová a 

Radoslav Šír 

  

LÝSKY: Vendula Hluzínová - předseda, Klement Hrubíček, Jiří Odstrčil, Martina Odstrčilová 

a Vladimír Skopal 

  

PENČICE: Mgr. Alena Horáková - předseda, Zuzana Cigánková, Daniel Studenka, Mgr. Irena 

Urbánková a Milan Volčík 

  

POPOVICE: Ing. Jiří Mašek - předseda, Tomáš Röss, Vladimír Röss, Luděk Suchánek a Ing. 

Radek Tichý 

  

PŘEDMOSTÍ: Svatava Doupalová – předseda, Ing. Jitka Doleželová, Ing. Tomáš Dostal, 

Mgr. Miroslava Švástová a Bc. Petra Trlidová DiS.  
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ÚJEZDEC: Radomil Lepič - předseda, Marek Hanzlík, Ing. Jan Kovář, Bc. Jitka Stoklásková 

a Břetislav Vystavěl 

  

VINARY: Mgr. Petra Kamelandrová – předseda, Martin Mrtvý, Zdeněk Navrátil, Veronika 

Nohavicová a Šárka Vodáková 

  

ŽERAVICE: RNDr. Ludmila Landsmannová - předseda, David Dobeš, Ing. Petr Dostál, Jana 

Dostálová a Eva Kretková  

 

2. volí v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedou Výboru pro místní části, zřízeného 

usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 58/2/10/2022 – Pavla Košutka a jmenuje 

organizačním pracovníkem Ing. Danielu Novotnou, a to s účinností od 1. 3. 2023.  

 

3. volí v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy Výboru pro místní části, zřízeného usnesením 

Zastupitelstva města Přerova č. 58/2/10/2022 takto: 

Ing. Bohumír Střelec, Oldřich Boráň, Petr Laga, Mgr. Jolana Čechová, Eva Hrutkaiová, 

Vladimír Skopal, Mgr. Alena Horáková, Ing. Jiří Mašek, Svatava Doupalová, Radomil Lepič, 

Mgr. Petra Kamelandrová a RNDr. Ludmila Landsmannová, a to s účinností od 1. 3. 2023.  

 

111/3/8/2023 Delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů do orgánů společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 

47674521: 

  

 do představenstva společnosti Michala Záchu, DiS., bytem ***, narozeného dne *** 

 do představenstva společnosti Mgr. Michala Stoupu, bytem ***, narozeného dne *** 

 do představenstva společnosti Ing. Hanu Mazochovou, bytem ***, narozenou dne *** 

 do představenstva společnosti Ing. Alici Kutálkovou, bytem ***, narozenou *** 

 do dozorčí rady společnosti Igora Kraicze, bytem ***, narozeného dne *** 

 do dozorčí rady společnosti Jana Jüttnera, bytem ***, narozeného dne *** 

 

112/3/8/2023 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

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

zajistit obnovení provozu výstavní síně Pasáž nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního 

rozhodnutí na rekonstrukci objektu náměstí TGM 16 Přerov.  

 

113/3/8/2023 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Jaroslava Krejčího 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova pro následující léta připravit vzorec pro 

výpočet každoročního zvýšení nájemného v městských bytech, který bude primárně navázán 

na kupní sílu obyvatelstva, a to v termínu do 31.8.2023,  
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2. nepřijalo návrh usnesení si vyhradit rozhodovat o zvýšení nájemného u bytů vlastněných 

nebo spoluvlastněných statutárním městem Přerov, u kterých nájemní smlouva obsahuje 

inflační doložku.  

 

114/3/8/2023 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 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  

 

V Přerově dne 27. 2. 2023 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Vrána 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Miloslav Dohnal 

náměstek primátora statutárního města Přerova 

 


