
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 20.3.2020 

Svolávám 

34. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 26. března 2020 v 9.00 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, nám. T.G.M. 1 

 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 5 Ing. Mazochová 

4.2 Záměr přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení  Ing. Mazochová 

4.3 Informace o fixaci úrokové sazby úvěru přijatého od ČSOB, a. s. Ing. Mazochová 

4.4 Uzavření Příkazní smlouvy č. nSIPO 07 - 171/2020 Ing. Mazochová 

4.5 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární 
stanici Přerov  

Ing. Mazochová 

4.6 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského 
v Přerově 

Ing. Mazochová 

4.7 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpora de minimis 
Pekárna Racek, s.r.o. 

Ing. Mazochová 

4.8 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Dechový orchestr 
Haná Přerov z. s. 

Ing. Mazochová 

4.9 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu Benefičního 
Galavečera v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad 
Moravou 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Vyhotovení pasportu veřejného osvětlení v 
místní části Přerov I – město“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce mostního objektu na ul. 
Skopalova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka “Vypracování projektových dokumentací 
kanalizace místní části Přerov IX – Lýsky“ - rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce smuteční síně na Městském 
hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“ - zrušení zadávacího řízení 

Ing. Mazochová 



6.5 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1553/2018 na 
zpracování projektové dokumentace s názvem „Propojení 
komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“  

Ing. Mazochová 

6.6 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1867/2019 na 
zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci 
elektroinstalace a osvětlení ZŠ Trávník 

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1068/2018 na 
realizaci stavby „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ 

Ing. Mazochová 

6.8 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Redigitalizace kina 
Hvězda“  

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
388/4 a části pozemku p.č. 587/4 oba v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1209 v k.ú. 
Čekyně 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 75/1  v 
k.ú. Lýsky 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí  z majetku statutárního města Přerova části pozemku p.č. 
5738/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov –  výpůjčka nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – části pozemku p.č. 4293/1 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 2883/1 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5307/84  
a p.č. 5307/27 vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - prostor sloužících podnikání  
v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, 
příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  který je součástí 
pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory)                                                                                                                                                                                                                                             

p. Zácha 

7.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 666 v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
části stavby občanského vybavení č.p. 100, příslušné k části obce 
Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. 
Žeravice (Na Návsi 40) 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostoru 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 

7.5.3 Dodatek 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, které tvoří stavební a technologickou část stavby 
"Kompostárna v Přerově XII-Žeravicích" 

p. Zácha 



7.5.4 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 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
části pozemku p.č. 4293/41 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 6785/1 a p.č. 6785/5, k. ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 509/1 v k.ú. Předmostí  

p. Zácha 

7.12.1 Dohoda ve věci umístění a úhradě nákladů spojených s dočasným 
odstraněním stavby  na pozemku p.č. 25/7 v k.ú. Popovice u 
Přerova – uzavření dodatku č. 1 

p. Zácha 

7.12.2 Uzavření smlouvy o právní pomoci a udělení plné moci ve věci 
zastupování statutárního města Přerova advokátní kanceláří 
Holubová advokáti s.r.o. v rámci odvolání proti rozsudku 
Okresního soudu v Přerově v soudním sporu "Ovocná stezka 
Pastviska" 

primátor 
p. Zácha 

7.12.3 Schválení   „Smlouvy o společném zadávání“  na  realizaci díla 
„Přerov – oprava kanalizace v ulici Kozlovská a Přerov – obnova 
uličních vpustí na ulici Kozlovská“  

Primátor 

7.13.1 Uzavření nájemní smlouvy  p. Zácha 

7.13.2 Dodatek č. 7 ke smlouvě o havarijní službě p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací sestavených 
ke dni 31. 12. 2019 

Mgr. Kouba 

8.2 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle, ZŠ Za mlýnem a ZŠ 
Želatovská pro rok 2020  

Mgr. Kouba 

8.3 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I a Český 
svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov II  – žádosti o 
poskytnutí peněžitých darů  

Mgr. Kouba 

8.4 Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost o 
poskytnutí daru  

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Cestovní náhrady primátor 

10.2 Pronájem restauračního zařízení Městský dům. primátor 

10.3 Žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 28. března 2020 při 
příležitosti výročí narození Jana Ámose Komenského 

primátor 

10.4 Zahraniční pracovní cesta – Ozimek, Polsko primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 



 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


