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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 22.11.2019 

 

Svolávám 

27. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  28. listopadu 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  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 18 Ing. Mazochová 

4.2 Obecně závazná vyhláška č.../2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

Ing. Mazochová 

4.3 Obecně závazná vyhláška č.../2019, o místním poplatku ze psů Ing. Mazochová 

4.4 Obecně závazná vyhláška č..../2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

Ing. Mazochová 

4.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace na pořízení QSL lístků Ing. Mazochová 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020 Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Územní plán města Přerova - změny č. 13, 14 a 15 primátor 

6.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “Přístavba skladovací haly č. IV“. primátor 

6.3 Projekt regenerace sídliště Přerov - Dvořákova primátor 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro tonery 
statutárního města Přerov (2020-2023)“  

Ing. Mazochová 

7.2 Zpracování projektové dokumentace Kanalizace Přerov IX-Lýsky Ing. Mazochová 

7.3 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace 
kanalizačních přípojek v Přerově VII - Čekyně“ – schválení dodatku 
č. 2 ke smlouvě č. SML/1146/2018 

Ing. Mazochová 

7.4 Veřejná zakázka „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a 
kanalizační přípojky, Jižní čtvrť II 2535/6, 2536/7, 2537/8, 2538/9 
Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7.5 Veřejná zakázka „Pavlače Gen. Štefánika 7, Přerov – výměna 
okenních výplní“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 
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7.6 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 
muzea přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově“ – zrušení 
zadávacího řízení 

Ing. Mazochová 

7.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce smuteční síně na Městském 
hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“ - schválení zadávacích podmínek 
a pokračování zadávacího řízení 

Ing. Mazochová 

7.8 Veřejná zakázka „Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů a 
chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“ – rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7.9 Veřejná zakázka „Oprava komunikace ul. Kopaniny, Přerov“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7.10 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1267/2019 na 
realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“ 

Ing. Mazochová 

7.11 Akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2019 a akce přecházející do 
roku 2020 

Ing. Mazochová 

7.12 Akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2020 Ing. Mazochová 

8. Majetkoprávní záležitosti  

8.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6577/2 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

8.1.2 Záměr statutárního města Přerova – směna  nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5289/2 
(vlastník StMPr) za část pozemku p.č. 5290/97 (vlastník Dřevočal 
s.r.o.) , oba  v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

8.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 236/4 v k.ú. 
Henčlov 

p. Zácha 

8.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. 
Žeravice. 

p. Zácha 

8.1.5 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka části pozemku p.č. 
2638/1 a pozemku p.č. 2638/3 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

8.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova -   objekt občanské 
vybavenosti č.p. 3250 (tenisová hala)  na pozemku p.č. 2656/2, 
objekt občanské vybavenosti bez č.p./če. na pozemku p.č. 2656/3, 
vše v k.ú. Přerov  se všemi součástmi a příslušenstvím včetně 
movitých věcí. 

p. Zácha 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
-  pozemku p.č. 1508 v k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 

8.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 2152/2, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce 
Přerov I-Město, a částí pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2153/5 a p.č. 
2155/1, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 396 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Zácha 
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8.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – 
veřejného osvětlení vybudovaného na pozemku p.č. 475, p.č. 624/1, 
p.č. 783/9, p.č. 273/3, p.č. 274/3, p.č. 274/1, p.č. 783/10, p.č. 
273/11, p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 477, p.č. 478/2, p.č. 478/3, p.č. 
476, p.č. 278  a p.č. 116 vše v k.ú. Čekyně                                                                                     
Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 273/11, 
p.č. 478/2, p.č. 624/1, p.č. 783/9, p.č. 783/10, p.č. 274/1, p.č. 274/3,  
p.č. 478/3 a  p.č. 273/3  vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                                       
Bezúplatný převod do majetku města Přerova – komunikace na 
pozemcích p.č. 271/22, p.č. 273/10 a p.č. 783/10 a zhodnocení 
pozemku p.č. 622 vše  k.ú. Čekyně                                                                                                           
Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  – pozemků p.č. 783/1, 783/9, 273/4, 271/8, 622/2,  783/10, 
273/10, 271/22 vše v k.ú. Čekyně         

p. Zácha 

8.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
budovy č.p. 3160 příslušné k části obce Přerov I - Město stojící na 
pozemku p.č. 4808/2 v k.ú. Přerov, části budovy č.p. 3161 příslušné 
k části obce Přerov I - Město stojící na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. 
Přerov, části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov a výpůjčka 
pozemku p.č. 4808/2 a části pozemku p.č. 4808/1 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostoru v budově občanského vybavení č.p. 32, příslušné k části 
obce Přerov VII-Čekyně, která je součástí pozemku p.č. 11 v k.ú. 
Čekyně 

p. Zácha 

8.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostoru sloužícího podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 
p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

p. Zácha 

8.5.4 Nájem nemovitých věcí tvořících sportovní areály – plavecký areál 
Přerov, areál koupaliště Penčice a areál zimního stadionu Přerov a 
Městské sportovní haly, a movitých věcí tvořících jejich vybavení  

p. Zácha 

8.5.5 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 a movité věci 

p. Zácha 

8.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích v k.ú. Předmostí a 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.9.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  
Přerova do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města 
Přerova 

p. Zácha 

8.11.1 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

p. Zácha 

8.12.1 Zánik předkupního práva  dle ust.  §101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerov k pozemku p.č. 208/5 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

8.12.2 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov  p. Zácha 

8.12.3 Poskytnutí finančního příspěvku na opravu čestného hrobu p. Zácha 

8.12.4 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odtahu vozidel mezi 
statutárním městem Přerovem a Technickými službami města 
Přerova, s.r.o. 

p. Zácha 
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8.12.5 Úprava časového intervalu u signálu volno na přechodu pro chodce 
a výměna žárovek za LED vložky u SSZ na křižovatce ulic Velká 
Dlážka x Kopaniny v Přerově – uzavření smlouvy o dílo. 

p. Zácha 

8.12.6 Velká Laguna – eliminace organického bahna použitím speciální 
bakteriální směsi 

p. Zácha 
 

8.12.7 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města , a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z 
dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a) a z 
dopravní značky č. B 28 „Zákaz zastavení" 

p. Zácha 

8.13.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy ke školnickému bytu p. Zácha 

8.13.2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy p. Zácha 

8.13.3 Předžalobní výzva – finanční vyrovnání R. a A. V. p. Zácha 

9. Dotační program A pro rok 2020 primátor 
Mgr. Kouba 

10. Školské záležitosti  

10.1 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – sportovní profilace školy   Mgr. Kouba 

10.2 Přijetí nepeněžitých a peněžitých darů do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

10.3 Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 
- 2022 příspěvkových organizací  zřízených statutárním městem 
Přerov 

Mgr. Kouba 

10.4 Úprava platů ředitelů  Mgr. Kouba 

10.5 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v 
Přerově, Sociálních služeb města Přerova, Kulturních a 
informačních služeb města Přerova  

Mgr. Kouba 

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

10.7 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota 
Sokol Čekyně, z.s. 

Mgr. Kouba 

10.8 Ekologizace základních škol zřízených statutárním městem Přerov 
na úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického 
hospodářství 

Mgr. Kouba 

10.9 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 
spolek 

Mgr. Kouba 

11. Sociální záležitosti  

11.1 Náhrada škody Mgr. Kouba 

11.2 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – žádost o 
individuální dotaci 

Mgr. Kouba 

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

12. Různé  

12.1 Individuální dotace na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-
Hvězdárna 

primátor 

12.2 Petice občanů za zařazení ulic Velká Dlážka a Jilemnického do 
"bezdoplatkové zóny". 

primátor 

12.3 Souhlas zřizovatele primátor 

12.4 Zahraniční pracovní cesta Ozimek primátor 

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

primátor 

14. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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           Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


