
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 10.1.2020 

 

Svolávám 

30. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 16. ledna 2020 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 personální změnu v obsazení komise. primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 20 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace Ing. Mazochová 

4.3 Rozpočtové opatření č. 1 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Ubytovací 
jednotky, ul Gen. Štefánika č.p. 2925, Přerov“. 

primátor 

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

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka: „Strategický plán rozvoje statutárního města 
Přerova pro období 2021 - 2027“ - rozhodnutí o vyloučení účastníka 
výběrového řízení, výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí: SO 
101 – Autobusová zastávka – ul. Brabansko, Přerov“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce stoupaček Boženy Němcové 15, 
Přerov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.4 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1336/2019 na 
realizaci stavby „Demolice budovy č. p. 1573 objekt bydlení na 
pozemku p. č. 740/2 v k. ú. Přerov“ 

Ing. Mazochová 

6.5 Protipožární zabezpečení Městského domu - podání žádosti o 
dotaci 

Ing. Mazochová 

6.6 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4 - podání žádosti o 
dotaci a záměr zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

6.7 Rekonstrukce ploché střechy hotelu zimního stadionu - podání 
žádosti o dotaci a schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

6.8 Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. 
Přerovského povstání v Přerově 

Ing. Mazochová 



6.9 „Dynamický nákupní systém pro originální tonery do kopírek a 
tiskáren Přerov (2020-2023)“ - schválení zadávacích podmínek a 
zavedení dynamického nákupního systému, jmenování členů 
komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 
podaných v DNS atd. 

Ing. Mazochová 

6.10 Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště - 
Smlouva o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností ze 
stavebního povolení SO 101.1.1 MK Lipnická - U Výstaviště (km 
0,100-0,320) 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v 
k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5207/44 v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –    pozemku  p.č. 4929/2  v 
k.ú.   Přerov.   

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č. 
5533/5 zahrada  v  k.ú.   Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerov.   

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního  města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –    části  pozemku  p.č. 287  v 
k.ú.   Újezdec u Přerova.   

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 479 a p.č. 
480 oba v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 588/8 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1250 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 357/1 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 1370  v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 649/13 a p.č. 649/12 oba v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov -  
pozemku  p.č. 1144/2   v k.ú.  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 

p. Zácha 

7.2.5 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 6667/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.6 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
–  pozemku  p.č. 508/3   v k.ú.  Lověšice u Přerova.   

p. Zácha 

7.3.1 Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 
555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č.p. 555 
(nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, 
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 555 a 
spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. 
Přerov, které  náleží k výše uvedeným jednotkám, do vlastnictví 
statutárního města Přerova 

p. Zácha 



7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru  sloužícího podnikání v budově bydlení č.p. 904, příslušné 
k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  v 
k.ú. Přerov (U Bečvy 1) 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - část 
pozemku p.č. 450/1 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka 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 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerov - k budově občanské vybavenosti č.p. 
3248, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 1019/13 v k.ú. Přerov a úplatný převod movité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov 

p. Zácha 

7.8.1 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostoru sloužícího podnikání v budově k bydlení č.p. 1866, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 282/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44) 

p. Zácha 

7.8.2 Podnájem prostoru sloužícího podnikání č. 3 v polyfunkčním 
bytovém domě č.p.  3119,  č.o.  8, 10, 12, 12a,  příslušném k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.12.1 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 

7.12.2 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odtahu vozidel mezi 
statutárním městem Přerovem a společností ASSIST 24 s.r.o. 

p. Zácha 

7.13.1 Zvýšení minimální ceny za 1 m2 u bytů určené pro výběrové řízení p. Zácha 

7.13.2 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 

7.13.3 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy  p. Zácha 

7.13.4 Uzavření nájemních smluv - vyklizení objektu Velké Novosady 
433/4 

p. Zácha 

8. Dotační program C pro rok 2020 Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Předfinancování ozdravného pobytu žáků Základní školy Přerov, 
Trávník 27 s ekologickým výukovým programem   

Mgr. Kouba 

9.2 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – převod 
finančních prostředků mezi fondy příspěvkové organizace 

Mgr. Kouba 

9.3 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

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

Mgr. Kouba 

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

10.3 Opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným 
výskytem sociálně nežádoucích jevů podle ustanovení § 33d 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů 

Mgr. Kouba 

10.4 Noční sedárna Mgr. Kouba 

11. Různé  



11.1 Navýšení dotace o příspěvek na platy pro asistenty prevence 
kriminality 

Mgr. Kouba 

11.2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění 
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje 

Ing. Navrátil 

11.3 Program regenerace městské památkové zóny Přerov 2020 – 2025. primátor 

11.4 Vnitřní předpis o informování veřejnosti a opatřeních v případě 
vyhlášení smogové situace. 

primátor 

11.5 Uzavření smluv Microsoft Enterprise a Prováděcí smlouvy na nákup 
služeb Microsoft M365 

primátor 

11.6 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město primátor 

11.7 Prominutí/snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně primátor 

11.8 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších 
předpisů 

primátor 

11.9 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních  

primátor 

11.10 Podněty k provozování restauračního zařízení Městský dům primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


