
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 24.4.2020 

 

Svolávám 

36. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne 30. dubna 2020 v 9.00 hodin ve velkém sále Městského 

domu na náměstí T.G.M. v Přerově 

 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh personální změny - komise. primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 7 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Memorandum o spolupráci  při vzniku inovačního hubu - "Blažkův 
dům" a schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové 
dokumentace akce "Blažkův dům - inovační  centrum 
(rekonstrukce, stavební úpravy)   

primátor 
Ing. Vrána 

6.2 Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova 
- odstoupení od projektu 

primátor 

6.3 Zpracování dokumentace pro provádění stavby "Kanalizace 
Penčice" 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. 
Lukaštíka“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Energetická opatření v budově č. p. 2804/2 na 
nám. Přerovského povstání“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce stávající ploché střechy nad 
budovou hotelu zimního stadionu v Přerově“ -  rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci 
veřejné zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, 
Trávník 27“ 

Ing. Mazochová 

6.8 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci 
veřejné zakázky „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a 
jím zřízených příspěvkových organizací“ 

Ing. Mazochová 



7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerov - pozemků  p.č. 356 a 
p.č. 357, oba  v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - snížení nájmu nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova – části pozemků p.č. 
4135/4, p.č. 4973 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 593/2 v 
k.ú. Újezdec u Přerova, na základě využití předkupního práva 
podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov –  prostoru v budově 
občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce Přerov II-
Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú. Předmostí 
(Hranická 14)  

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města  Přerov –  části pozemku p.č. 5300/1 
v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 14 v k.ú. 
Čekyně 

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov - pacht nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 174/7 a  části 
pozemku p.č. 175/1 oba v k.ú. Staměřice 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemků p.č. 5176/50  a p.č. 5207/79 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 208/5  v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 

7.3.3 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 3805/10  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 184, příslušné k 
části obce Přerov XII-Žeravice, na pozemcích p.č. 203, p.č. 416, 
p.č. 198 v k.ú. Žeravice (bývalá MŠ v Žeravicích) 

p. Zácha 

7.5.3  Snížení nájemného z prostor sloužících podnikání v budovách ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – doplnění přílohy č. 1 

p. Zácha 

7.6.1 Právo provést stavbu a výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města  Přerov – části pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova, a to budově bez čp/če (hotel), 
která je součástí zastavěného pozemku p.č. 5307/208, budově č.p. 
2885 (zimní stadion) vystavěné na pozemcích p.č. 5307/108, 
5307/610, 5307/611, 5307/612 a 5307/613, budově č.p. 2884 
(městská sportovní hala), která je součástí zastavěného pozemku 
p.č. 5307/209 a dále postavená na pozemku p.č. 5307/623 a 
budově č.p. 852 (plavecký areál), která je součástí pozemku p.č. 
4307,  to vše v k.ú. Přerov, obec Přerov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 631/2 v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 



7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova  k tíži pozemku p.č. 479 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.11.1 Výpůjčka movité věci statutárním městem Přerovem - kontejneru 
za účelem zřízení zázemí mobilní testovací stanice pro odběr 
vzorků pacientům s podezřením na Covid-19 

p. Zácha 

7.12.1 Realizace stavby „Oprava místní komunikace Za Mlýnem“ p. Zácha 

7.12.2 Dodávka workoutové cvičební sestavy pro místní část Újezdec - 
uzavření smlouvy o dílo 

p. Zácha 

7.13.1 Schválení Dodatku č. 2 k Závěrkovému listu č. KBP-EE-2019013-1 
na sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 
Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Ing. Navrátil 

10.2 Souhlas zřizovatele se snížením nájemného z nebytových prostor 
sloužících podnikání v budovách ve vlastnictví statutárního města 
Přerov  

primátor 

10.3 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

10.4 Podněty a připomínky z 12. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova  

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


