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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

   V Přerově dne 16.8.2019 

 

Svolávám 

21. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 21. srpna 2019 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, nám. T.G.M. 1 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

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 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 13 Ing. Mazochová 

4.2 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 
2019 

Ing. Mazochová 

4.3 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova 
na rok 2020 včetně harmonogramu jeho zpracování 

Ing. Mazochová 

4.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace - Dechový orchestr Haná 
Přerov z.s. 

Ing. Mazochová 

4.5 Vánoční oslavy - návrh na řešení přerovských vánočních trhů 2019 primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Územní plán města Přerova – změny primátor 

5.2 Regulační plán Michalov-Žebračka - vydání primátor 

5.3 Posouzení možné etapizace jihozápadního obchvatu Přerov Ing. Navrátil 

5.4 I/55 MÚK Přerov - Předmostí, Rozšíření chodníku a cyklostezky 
Velká Dlážka 

primátor 

5.5 Kompenzace Dluhonicím Ing. Navrátil 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Odpis pohledávky SATES MORAVA spol. s r.o. z důvodu 
pravomocného rozhodnutí soudu 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Provedení přezkoumání hospodaření statutárního 
města Přerova za roky 2019 – 2021 a poskytování daňového 
poradenství statutárnímu městu Přerov na období 2020 - 2022“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Pop-P2 na ul. Kovářská (k 
zahrádkářské kolonii) v Přerově X - Popovicích“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 
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6.4 Veřejná zakázka „Výměna docházkového systému“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Bratrská 
v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy kina 
Hvězda-rekonstrukce a zateplení střechy“  

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Celková oprava bytových jader (koupelen) včetně 
prací souvisejících v 6 bytech v domě s pečovatelskou službou 
(DPS) Trávník 1 v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.8 II/434 Kozlovice – chodníky kolem průtahu a přeložka veřejného 
osvětlení v Přerově IV-Kozlovicích - Smlouva o realizaci překládky 
sítě elektronických komunikací č.  VPI/MS/2019/00168 

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Oprava komunikace v ulici Hlavní, Újezdec u 
Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.10 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, 
Přerov – II.“ -  schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
SML/0189/2019 

Ing. Mazochová 

6.11 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. 
etapa (ul. Teličkova 1-6)“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, 
schválení uzavření smlouvy  

Ing. Mazochová 

6.12 Veřejná zakázka „Odstavný pruh na ulici Vinařská ve Vinarech“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.13 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo. smlouvy 
objednatele SML/1163/2019, číslo smlouvy zhotovitele 3373/2019, 
na realizaci stavby „Kompletní oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, 
Kratochvílova 19“ 

Ing. Mazochová 

6.14 Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově Ing. Mazochová 

6.15 Akce nad 500 tis. Kč 2019 Ing. Mazochová 

6.16 Veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“, 
„Autobusová zastávka ul. Palackého“ a „Modernizace scénického 
osvětlení v Městském domě“ -  schválení dodatků ke smlouvám o 
dílo – úprava režimu DPH 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerov  pozemku  p.č. 171/1 a  částí 
pozemku p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č.  6492/2 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6850/1, 
p.č. 6850/4, p.č. 6850/8, p.č. 6850/10 a p.č. 6850/12 vše v k.ú. 
Přerov  

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – části 
pozemku p.č. 368/4 za část pozemku p.č. 368/2 oba v k.ú. 
Předmostí 

p. Zácha 



3 

 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části p.č. 357/1 v k.ú. 
Předmostí 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1019/14, p.č. 
1019/13, jehož součástí je budova občanského vybavení č.p. 3248, 
příslušná k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - prostor v budově občanské 
vybavenosti č.p. 336,  příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov (Strojař) 

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 391 v k.ú. 
Újezdec u Přerova. 

p. Zácha 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –    pozemku  p.č. 863   v k.ú.  
Újezdec u Přerova.   

p. Zácha 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 5466/138 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. st. 803/7 
a p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                                     
Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4951/1 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části p.č. 684/2 v k.ú. 
Penčičky 

p. Zácha 

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí  – 
částí pozemku p.č. 200/6 a p.č. 200/7 oba v k.ú. Vinary u Přerova a 
části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně za pozemky p.č. 1014 a p.č. 
249/2 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                

p. Zácha 

7.1.14 Modernizace systému sběru odpadů v Přerově primátor 
a 
Ing. Střelec 

7.2.1 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 
pozemků p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  
p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova –    pozemků  p.č. 6772/1, p.č. 6784/5, p.č. 6784/8 a částí 
pozemků p.č.  6773/1, p.č. 6784/3, p.č. 6784/4, p.č. 6784/7, 6800/1, 
6800/2, 6801, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

p. Zácha 

7.3.1 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  
pozemku p.č. 6868/5  v  k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.4.1 Směna nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerov –  
části pozemku p.č. 2573/1 a pozemku p.č. 2573/7 oba v k.ú. Přerov 
za  pozemek p.č. 6497/6  v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.4.2 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 510/9 v k.ú. 
Předmostí za pozemek p.č. 6752/52 a část pozemku p.č. 6752/32 
oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 
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7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytové jednotky č. 240/92 v budově bytový dům č.p. 240, 
příslušné k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č.  2883/87 v 
k.ú. Přerov (Budovatelů 3) 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

p. Zácha 

7.5.3 Nájemní smlouva s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových na nájem části nebytových prostor - jiného nebytového 
prostoru č. 555/5 v budově č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-
Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 
16, Přerov) 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
– prostor v objektu občanského vybavení č.p. 404, příslušném k 
části obce Přerov II-Předmostí, který je součástí pozemku p.č.  st. 
481 v k.ú. Předmostí (Tyršova 68) 

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 
6569/13, p.č. 3473/1, p.č. 3473/55, p.č. 3477/1, p.č. 3477/3, p.č. 
4943/1, p.č. 4943/2, p.č. 4943/5, p.č. 4943/6, p.č. 5084/21, p.č. 
5084/27, p.č. 5084/28, p.č. 5084/31, p.č. 6568/11, p.č. 6569/2, p.č. 
6569/12, p.č. 6569/14 a p.č. 6569/15 vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby 
I/55 Přerov – průtah centrem 1. etapa“ na pozemcích p.č. 821/2, 
p.č. 822, p.č. 823/3, p.č. 883/4, p.č. 890/2, p.č. 891/1, p.č. 7289/4, 
p.č. 7289/19, p.č. 7289/25, p.č. 7289/44, p.č. 7289/53, p.č. 7289/55, 
p.č. 7289/56, p.č. 7289/57 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova - k tíži pozemku p.č. 6868/1 a p.č. 6865/1 v k.ú. 
Přerov ve vlastnictví ČR - SŽDC s.o. a pozemku p.č. 3391/1, p.č 
3396 a p.č. 6852/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Precheza 
a.s. 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 6868/83 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.12.1 Uzavření smlouvy o právu a podmínkách využití účelové 
komunikace č. I/55 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.12.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "Přerov - 
II/436-most u elektrárny evid. č. 04720-1" 

p. Zácha 

7.12.3 Mechanizovaná výsadba cibulovin p. Zácha 

7.12.4 Smlouva o nájmu urnového místa p. Zácha 

7.13.1 Úprava smluvního vztahu se společností NEJ.cz, s.r.o. p. Zácha 

7.13.2 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.3 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  p. Zácha 

8. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených 
statutárním městem Přerov před uplynutím 6 letého období na 
vedoucím pracovním místě  

Mgr. Kouba 

9.2 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – sportovní profilace školy   Mgr. Kouba 

9.3 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej   Mgr. Kouba 

9.4 Předfinancování projektu „Šablony OPVVV II – ZŠ Přerov, Trávník 
27“  

Mgr. Kouba 
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9.5 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 
rok 2019/2020 

Mgr. Kouba 

9.6 Přijetí nepeněžitých a peněžitých darů účelově určených do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

9.7 Vnitřní předpis Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských 
zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov  

Mgr. Kouba 

9.8 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s. Mgr. Kouba 

9.9 Žádost o poskytnutí individuální dotace – AUTO KLUB PŘEROV-
město v AČR 

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov 

Mgr. Kouba 

10.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům a DPS Mgr. Kouba 

10.3 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2019"  Mgr. Kouba 

10.4 Armáda spásy v České republice, z.s. – Domov Přístav Šumperk – 
žádost o individuální dotaci 

Mgr. Kouba 

10.5 Charita Přerov – Nízkoprahové denní centrum Lorenc – žádost o 
individuální dotaci 

Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Zřízení pracovní skupiny pro majetkoprávní řešení  pozemku p.č. st. 
84/1 jehož součástí je stavba č.p. 64 rodinný dům příslušná k části 
obce Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 vše v k.ú. Lověšice u 
Přerova  

p. Zácha 

11.2 Dohoda o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

p. Zácha 

11.3 Komplexní cloudové služby Microsoft 365 E3 primátor 

11.4 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vytvoření zvukově-obrazového 
záznamu.  

primátor 

11.5 Smlouva o spolupráci při organizaci oslav 28. října primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

                                                                                             primátor statutárního města Přerova 


