
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 7.6.2019 

 

Svolávám 

17. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne  13. června 2019 v 9.00 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, nám. T.G.M. 1 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh na změnu v personálním obsazení komise primátor 

3.2 Leták pro cyklisty  KRIDB 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 9 Ing. Mazochová 

4.2 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Mazochová 

4.3 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Kulturními a 
informačními službami města Přerova a Olomouckým krajem na 
"Marketingové aktivity MIC Přerov" 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Opatření obecné povahy – změna územního opatření o stavební 
uzávěře. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 „Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby 
statutárního města Přerov (2019-2022)“ - schválení zadávacích 
podmínek a zavedení dynamického nákupního systému, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek podaných v DNS atd. 

Ing. Mazochová 

6.2 Projekt "Strategické řízení a pasportizace města Přerova" Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva 
města Přerova“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 
2020 a 2021“  - schválení záměru zadat veřejnou zakázku, 
schválení uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání a 
schválení smlouvy o zprostředkování a zajištění dalších činností 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce smuteční síně na Městském 
hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“ - schválení smluvního zastoupení 
zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Ing. Mazochová 



6.6 Veřejná zakázka „Protipožární zabezpečení Městského domu v 
Přerově“ - rozhodnutí o zrušení výběrového řízení; schválení 
zadávacích podmínek a zahájení opakovaného výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Modernizace scénického osvětlení v Městském 
domě“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově“ - 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.10 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. 
etapa (ul. Teličkova 1 – 6)“ - schválení smluvního zastoupení 
zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Ing. Mazochová 

6.11 Veřejná zakázka „Rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-M01 přes 
Olešnici v obci Žeravice“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.12 Veřejná zakázka „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - 
Popovicích“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
opakovaného výběrového řízení, jmenování členů komise pro 
otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – prostoru v budově bydlení 
č.p. 882, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. poschodí)  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemků  p.č. 80/1,  p.č. 
80/2, p.č.  80/3 a p.č. 78 vše v k.ú. Svrčov. 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova   pozemků  p.č. 74, a p.č. 
75 oba  v k.ú. Svrčov. 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí  do majetku statutárního města Přerova, bytových  a 
nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov 
(Palackého ul.), spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu č.p. 1945 příslušném k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na 
pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v 
k.ú. Přerov, včetně objektu bydlení č.p. 2024, příslušném k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova ul.), bytových a nebytových jednotek v objektu bytový 
dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a 
spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 



7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5466/90, 
p.č. 5466/132, p.č. 5466/194, p.č. 5466/199 a p.č. 5990/40 vše v 
k.ú. Přerov – využití předkupního práva podle ust. § 101 zák. č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 835 v k.ú. 
Žeravice 

p. Zácha 

7.4.1 Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
pozemků p. č. 1140  a části pozemku p.č. 1138   vše v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č. 1355 v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru  v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  a částí pozemků p.č. 
3347/1, p.č. 3349/1 a p.č. 3161/1 vše v  k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostor  v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  a  pozemku p.č. 3348, 
částí pozemků p.č. 3347/1 a p.č. 3349/1 vše v  k.ú. Přerov a 
movitých věcí (U Bečvy 1) 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 137 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 8) 

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 137 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 8) 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 3473/1, p.č. 
4293/1, p.č. 4943/1, p.č. 4943/2,  p.č. 5084/23, p.č. 5087, p.č. 
5088/3, p.č. 5098/1, p.č. 6577/21 a p.č. 6577/22 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5290/2, p.č. 
5290/103 a p.č. 5290/213, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.3 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 1309 v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 91 v k.ú. 
Čekyně – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

p. Zácha 

7.12.1 Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Vybavení dětského 
dopravního hřiště“ 

p. Zácha 

7.12.2 Návrh na opatření k systému sečení a údržby travnatých ploch na 
území města Přerova a místních částí pro rok 2019 – materiál na 
stůl 

Ing. Střelec 

7.13.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  p. Zácha 

7.13.2 Upuštění od vymáhání pohledávky za panem F.P. z důvodu 
nedobytnosti a její převod na podrozvahu 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerova na období 
2019 – 2024  

Mgr. Kouba 



8.2 Rozšíření hlavního účelu ve zřizovacích listinách základních škol 
zřizovaných statutárním městem Přerovem  

Mgr. Kouba 

8.3 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16   Mgr. Kouba 

8.4 Úprava platu ředitelek mateřských škol     Mgr. Kouba 

8.5 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.6 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 
Henčlov 

Mgr. Kouba 

8.7 Smlouvy o poskytování služeb pověřence GDPR pro mateřské školy 
zřizované statutárním městem Přerovem - materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemních smluv k obecním 
bytům 

Mgr. Kouba 

9.2 Tréninkové bydlení -  poskytnutí daru osobám v tíživé životní situaci Mgr. Kouba 

9.3 Řešení problematiky bezdomovectví Mgr. Kouba 

9.4 Poskytnutí mimořádné dotace - Oblastní spolek Českého červeného 
kříže 

Mgr. Kouba 

9.5 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Mgr. Kouba 

9.6 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. Mgr. Kouba 

9.7 Souhlas s projektem "Vybavení Pečovatelské služby pro obec 
Troubky" a jeho realizací na území obce Troubky 

Mgr. Kouba 

9.8 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2018/2019. 

primátor 

10.2 Vnitřní předpis č…/2019 o používání referentského vozidla  primátor 

10.3 Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Přerově č.j. 13 C 
182/2018-54 ve věci regresní úhrady ve výši 30 tis. Kč s přísl. 

primátor 

10.4 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolku - Partnerství pro 
městskou mobilitu 

primátor 

10.5 Žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2019 při 
příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů 
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 

primátor 

10.6 Zahraniční pracovní cesta – Ozimek, změna ve složení delegace primátor 

11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 
tajemníka magistrátu města 

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


