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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 28.2.2020 

 

Svolávám 

33. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 5. března 2020 v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, náměstí TGM 1 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí   

3.1 Návrh na personální změny v obsazení komise. primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 4 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka ze stavební uzávěry – “Hala firmy Trinom, ulice 
Tovačovská, Přerov a Nástavba administrativní budovy Trinom“ 

primátor 

5.2 Adaptační strategie na změny klimatu - dohoda o partnerství – 
materiál na stůl 

primátor a  
Mgr. Kouba 

5.3 Poskytnutí návratné finanční výpomoci obci Rokytnice na přípravu 
cyklostezky Olomouc – Přerov – materiál na stůl 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Komunikační centrum pro návštěvníky muzea v prostorách 
přerovského zámku, Horní náměstí 1, Přerov - schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.2 Projekt regenerace sídliště Přerov – Dvořákova, I. etapa Ing. Mazochová 

6.3 Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 a statické sepnutí domu Ing. Mazochová 

6.4 "Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/47, ul. Lipnická, Přerov“ Ing. Mazochová 

6.5 Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově   Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Most Př - Žeravice - MO2, U Stadionu“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce stávající ploché střechy nad 
budovou hotelu zimního stadionu v Přerově“ -  schválení „Výzvy      
k podání nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení zahájení 
zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Pavlače Gen. Štefánika 7, Přerov – výměna 
okenních výplní“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 
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6.9 Veřejná zakázka „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a 
kanalizační přípojky, Jižní čtvrť II 2535/6, 2536/7, 2537/8, 2538/9 
Přerov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.10 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, 
PŘEROV“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení     
a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.11 Veřejná zakázka „Energetická opatření v budově č. p. 2804/2 na 
nám. Přerovského povstání“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení zadávacího řízení – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části 
pozemku p.č. 4925 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 
Přerova za části pozemků p.č. 165 a p.č. 166 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – částí 
pozemků p.č. 4221, p.č. 4219/1, p.č. 4218/1 a p.č. 5096 vše v k.ú. 
Přerov v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 
6707/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – 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 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 
191/103 v budově bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerova části pozemku p.č. 5297/2      
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerova části pozemku p.č. 67/1 v k.ú. 
Předmostí 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 666      
v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 k 
nájemní smlouvě, kterou uzavřely statutární město Přerov jako 
pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. 
jako nájemce dne 13.2.2015 na nájem nemovitých a movitých věcí 
– kompostárny  

p. Zácha 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 
v majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6577/266         
a p.č. 6577/267 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/10 v 
k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 
101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 
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7.1.11 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6868/165, 
p.č. 6868/183 a p.č. 6868/184, vše 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). 

p. Zácha 

7.2.1 Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov  částí 
pozemků p.č. 151, p.č. 152,  p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č  549 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova –    pozemku  p.č. 863   v k.ú.  Újezdec u Přerova.   

p. Zácha 

7.2.4 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 236/4 v k.ú. Henčlov 

p. Zácha 

7.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 4968/8  v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovitých věcí  části pozemku p.č. 6868/1 a p.č. 6868/6 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 
prostoru sloužícího podnikání  v budově bytový dům č.p. 122, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č.  34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 
prostoru sloužícího podnikání  v budově bytový dům č.p. 122, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č.  34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

p. Zácha 

7.5.4 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 5 a pozemku p.č. 124 oba v k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

7.5.5 Nájem nemovité věci – části pozemku p.č. 523 v k.ú. Lýsky – 
materiál na stůl 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 426/9, p.č. 426/18, p.č. st. 824 a části p.č. 433/8 a 
části p.č. 426/16 vše v k.ú. Předmostí – uzavření dodatku č. 7 

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 247, p.č. 248/1, p.č. 248/2, p.č. 401, p.č. 403, části 
p.č. 250 a části p.č. 404 vše v k.ú. Čekyně - uzavření dodatku č. 2 

p. Zácha 

7.6.3 Smlouva s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie 
Olomouckého kraje o podmínkách užívání prostor v budově 
administrativy č.p. 2015 (Smetanova 7), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 3473/1, p.č. 
3473/55, p.č. 4293/1, p.č. 4943/1,  p.č. 4943/4, p.č. 4943/5, p.č. 
4943/6, p.č. 5084/31, p.č. 5087, p.č. 5088/3, p.č. 5098/1, p.č. 
6577/21, p.č. 6577/22 a p.č. 6850/5 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov 
–  objektu bydlení č.p. 1134,  příslušném k části obce Přerov I-
Město, který je součástí pozemku p.č. 4726, pozemků p.č. 4726 a 
části p.č. 4724/1 vše v k.ú. Přerov – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 478/2, p.č. 624/1, p.č. 274/1, 
p.č. 274/3,  p.č. 478/3 a  p.č. 273/3  vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.12.1 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských trhů a 
městských jarmarků   

primátor 
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7.12.2 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 563 v k.ú. 
Újezdec u Přerova. 

p. Zácha 

7.12.3 Schválení realizace investiční akce „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení Žeravice Náves“ 

p. Zácha 

7.12.4 Uložení urny do čestného hrobu pana L.H. na městském hřbitově    
v Přerově 

p. Zácha 

7.12.5 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci 
veřejné zakázky „Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“ 

p. Zácha 

7.12.6 Rozhodnutí o odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Přerově 
ve věci soudního sporu "Ovocná stezka Pastviska" – materiál na 
stůl 

p. Zácha 

7.13.1 Inflační doložka na nájemném za 1 m2 v městských bytech p. Zácha 

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

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

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

8. Školské záležitosti  

8.1 Souhlas zřizovatele k žádosti ZŠ Svisle o dotaci z Olomouckého 
kraje   

Mgr. Kouba 

8.2 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol 
Přerov  

Mgr. Kouba 

8.3 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol 
Henčlov  

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

9.2 Střednědobé plánování sociálních služeb na území ORP Přerov Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – bytové jednotky č. 2632/13 v budově bytový dům č.p. 
2632, 2633, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
2487/19 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) 

Mgr. Hýzl 

10.2 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Ing. Mazochová 

10.3 Vnitřní předpis č. ...../2020 Používání geografického informačního 
systému statutárního města Přerova 

primátor 

10.4 Přerovské vánoční trhy 2019, 2020 primátor 

10.5 Zahraniční pracovní cesta Ivano-Frankivsk primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


