
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 7.5.2020 

 

Svolávám 

37. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 14. května 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 primátora 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Řešení bezpečného přecházení chodců u budovy ZUŠ Přerov primátor 

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova 
za rok 2019 

Ing. Mazochová 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 8 Ing. Mazochová 

5.1.1 Rozpočtové opatření č. 8 – dodatek - materiál na stůl Ing. Mazochová 

5.2 Rozpočtové opatření č. 9 Ing. Mazochová 

5.3 Platební terminály - informace  Ing. Mazochová 

5.4 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke 
dni 31.12.2019 

Ing. Mazochová 

5.5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace - podpory de minimis č. SML/1609/2019 se 
subjektem PiTV StarMedia s. r. o. na výrobu tří dvanáctidílných 
publicistických seriálů 

Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově  Ing. Navrátil 

6.2 Úprava financování podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce 
žst. Přerov, 2. stavba – materiál na stůl 

primátor 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Veřejná zakázka „Oprava podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ 
Přerov, Velká Dlážka 5“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7.2 Veřejná zakázka „Odstranění balkonů, úprava fasády vč. 
zateplení, Kopaniny 8, 10, 12, 14“ - schválení zadávacích 
podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce příjezdové komunikace do areálu 
PSP“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 



7.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce mostního objektu na ul. 
Skopalova“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7.5 Veřejná zakázka „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a 
jím zřízených příspěvkových organizací“ – schválení smlouvy o 
centralizovaném zadávání 

Ing. Mazochová 

7.6 „Redigitalizace kina Hvězda“  Ing. Mazochová 

8. Majetkoprávní záležitosti  

8.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
1557 a pozemků p.č. 1609/2, p.č. 1629, p.č. 1631, p.č. 1632, p.č. 
1633, p.č. 1634, p.č. 1635, p.č. 1656 a  p.č. 1667 všechny v k.ú. 
Žeravice 

p. Zácha 

8.1.2 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1170, zast. pl. 
a nádvoří, v k.ú. Přerov jehož součástí je budova  bez č.p./č.e. 
objekt občanské vybavenosti, příslušná k části obce Přerov I. –
Město (veřejné WC na nám. Svobody v Přerově) 

p. Zácha 

8.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5000/1 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.1.4 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – části pozemku p.č. 
5734/20 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.1.5 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova –     částí pozemku  p.č. 
805/6  v k.ú.  Dluhonice 

p. Zácha 

8.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 
1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl.  a nádvoří  v 
k.ú. Přerov (Trávník 20) 

p. Zácha 

8.1.7 Záměr statutárního města Přerov - převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – částí  pozemku p.č. 2883/1 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

8.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 998 a p.č. 1001 oba v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

8.2.2 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 1250 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.2.3 Převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 
pozemku  p.č.  4929/2  v k.ú.  Přerov 

p. Zácha 

8.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 214/3 a p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky  

p. Zácha 

8.4.1 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 

8.7.1 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a služebnost ve 
prospěch statutárního města Přerova  k tíži pozemku p.č. 497/1 v 
k.ú. Penčice 

p. Zácha 



8.12.1 Darování finančních prostředků na realizaci investiční akce „SMN 
a. s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. 
etapa“ 

p. Zácha 

8.12.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 65/43 v k.ú. 
Vinary u Přerova prominutím povinností (dluhu) osobám povinným 
z předkupního práva. 

p. Zácha 

8.12.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 386/5, p.č. 
386/22, oba v k.ú. Lověšice u Přerova prominutím povinností 
(dluhu) osobám povinným z předkupního práva. 

p. Zácha 

8.12.4 Schválení realizace investiční akce „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení v Přerově II – Předmostí, ul. 1. května“ 

p. Zácha 

8.12.5 Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální 
služby města Přerova, p.o. 

p. Zácha 

8.13.1 Návrh Zastupitelstvu města Přerova - schválení „Územní 
energetická koncepce města Přerova“ 

primátor 

9. Školské záležitosti  

9.1 Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Přerov, 
Máchova 14 - jmenování členů komise včetně předsedy, určení 
tajemníka konkursní komise; Vyhlášení konkursního řízení na 
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy 
Přerov, Máchova 14 

Mgr. Kouba 

9.2 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Újezdec  Mgr. Kouba 

9.3 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – přípravná třída   Mgr. Kouba 

9.4 Obědy do škol v Olomouckém kraji II – souhlas zřizovatele  Mgr. Kouba 

9.5 Uzavření smluv o nájmu a výpůjčce se soukromými mateřskými 
školami a soukromou základní školou    

Mgr. Kouba 

9.6 Pilotní projekt „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol 
ve vztahu k médiím“ 

Mgr. Kouba 

9.7 Souhlas zřizovatele k podání žádosti do grantového řízení ČEZ  Mgr. Kouba 

9.8 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; 
Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských 
obvodech spádových základních škol na území města Přerova 

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Návrh na poskytnutí jiného bytu zvláštního určení Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního 
města Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

primátor 

11.2 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního 
města Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

primátor 

11.3 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního 
města Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

primátor 

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

primátor 

12.1 Obnovení provozu mateřských škol a jeslí Mgr. Kouba 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


