
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 3.4.2020 

 

Svolávám 

35. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne 8. dubna 2020 v 9.00 hodin prostřednictvím 

videokonference 

 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 6 Ing. Mazochová 

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 6 - dodatek Ing. Mazochová 

4.1.2 Rozpočtové opatření č. 6 – dodatek č. 2 – materiál na stůl Ing. Mazochová 

4.2 Opatření k dosažení úspor v rozpočtu Ing. Mazochová 

4.3 Obecně závazná vyhláška č.../2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Kompenzace Dluhonicím  Ing. Navrátil 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  
„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ - 
schválení záměru zadat a schválení smluvního zastoupení 
zadavatele jinou osobou při provádění úkonů souvisejících se 
zadávacím řízením 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Vzduchotechnika s rekuperací včetně výměny 
otopného systému Městského domu v Přerově“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Venkovní zastínění oken, ZŠ Předmostí, 
Hranická 14“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a statické 
sepnutí domu“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 



6.5 Veřejná zakázka „Most Př - Žeravice - MO2, U Stadionu“– 
rozhodnutí o zrušení výběrového řízení, schválení zadávacích 
podmínek a zahájení opakovaného výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Přerov-Henčlov, ul. Martinská – etapa II“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Pasport dřevin na území města Přerova“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.8 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“  

Ing. Mazochová 

6.9 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dětské hřiště ul. 
Petřivalského“  

Ing. Mazochová 

6.10 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Výměna výtahů 
Osmek 5 a 7“  

Ing. Mazochová 

6.11 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetické úspory 
objektu Jižní čtvrť III/1-3“  

Ing. Mazochová 

6.12 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění 
Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových 
organizací“  

Ing. Mazochová 

6.13 Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského v Přerově - Smlouva o 
zajištění vybudování přeložky rozvodného tepelného zařízení, 
vzájemné součinnosti  

Ing. Mazochová 

6.14 Zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy Kina 
Hvězda v Přerově" 

Ing. Mazochová 

6.15 Schválení Dodatku č. 2 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 

6.16 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1320/2019 na 
realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-M01 
přes Olešnici v obci Žeravice“  

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města  Přerov –  pozemku p.č. 6245 v k.ú. 
Přerov  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města  Přerov – objektu jiná stavba 
č.p. 666, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí 
pozemku p.č. 1871 a pozemku p.č. 1871 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
90/101 v budově bytový dům č.p. 90,  91, 92, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  596/4 v k.ú. Přerov 
(Bratrská 21) 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – části zdi opěrné zídky na 
pozemku p.č. 1873/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.5 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Navýšení kapacity 
dotřiďovací linky Přerov“ 

p. Zácha 
Ing. Střelec 

7.1.6 Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem 
statutárního města Přerova 

p. Zácha 



7.2.1 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 1435 a pozemku p.č. 1436 v k.ú. Žeravice. 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 479 a p.č. 480 oba v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č.2580/9 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.3.1 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 

7.3.2 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 ve stavbě pro 
administrativu 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, oba v k.ú. Přerov, které náleží k výše 
uvedeným jednotkám, z vlastnictví fyzických a právnických osob 
do vlastnictví statutárního města Přerova  

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – silnice 
III/04724 na pozemku p.č. 5112/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.2 Snížení nájemného z prostor sloužících podnikání v budovách ve 
vlastnictví statutárního města Přerov  

p. Zácha 

7.7.1 Nájem, zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve 
vlastnictví Povodí Moravy s.p.  – části p.č. 5007/2 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.13.1 Uzavření nájemní smlouvy Jižní čtvrť 2466  
 

p. Zácha 

7.13.2 Uzavření nájemní smlouvy Jižní čtvrť 2526 
 

p. Zácha 

7.13.3 Uzavření nájemní smlouvy Jižní čtvrť 2521 
 

p. Zácha 

7.13.4 Žádost o sepsání splátkového kalendáře – materiál na stůl p. Zácha 

7.13.5 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet – materiál 
na stůl 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Pracovní místa ředitelů škol zřizovaných statutárním městem 
Přerov dle školského zákona  

Mgr. Kouba 

8.2 Záměr uzavření smluv o nájmu a výpůjčce se soukromými 
mateřskými školami a soukromou základní školou    

Mgr. Kouba 

8.3 Návrh uzavření smluv o poskytnutí dotace se soukromými 
mateřskými školami a soukromou základní školou    

Mgr. Kouba 

8.4 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských 
školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách základních 
škol a středisku volného času zřízených statutárním městem 
Přerovem pro školní rok 2020/2021  

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, číslo smlouvy: 
SML/0276/2020 

Mgr. Kouba 

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

10. Různé  

10.1 Smlouva o dílo a poskytování e-learningových kurzů pro 
zaměstnance 

primátor 

10.2 Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2019 primátor 

10.3 Uzavření Prováděcí smlouvy na nákup služeb Microsoft M365 primátor 

10.4 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2020 

primátor 



10.5 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2020 

primátor 

10.6 Obecně závazná vyhláška č. ..../2020 k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


