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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

      V Přerově dne 5.6.2020 

 

Svolávám 

39. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 11. června 2020 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, náměstí T.G. Masaryka 1, Přerov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

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. 11 Ing. Mazochová 

4.2 Výpověď Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření 
statutárního města Přerova, účetní a metodické poradenství 

Ing. Mazochová 

4.3 Platební terminály - informace Ing. Mazochová 

4.4 ČNB - uzavření smlouvy o účtu  Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově - poskytnutí 
dotace z Olomouckého kraje 

Ing. Mazochová 

6.2 Rekonstrukce ploché střechy hotelu zimního stadionu - poskytnutí 
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Oprava podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, 
Velká Dlážka 5“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Odstranění balkonů, úprava fasády vč. zateplení, 
Kopaniny 8, 10, 12, 14“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka “ Vzduchotechnika s rekuperací včetně výměny 
otopného systému Městského domu v Přerově“ - rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“ 
– rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 
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6.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů a 
chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“ – schválení Dodatku č. 
1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1858/2019 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Pasport dřevin na území města Přerova“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka “Venkovní zastínění oken, ZŠ Předmostí, Hranická 
14“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.10 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  
„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ - jmenování 
členů komise pro řízení se soutěžním dialogem 

Ing. Mazochová 

6.11 Veřejná zakázka „Vyhotovení pasportu veřejného osvětlení v místní 
části Přerov I - město“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.12 Schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace 
"Blažkův dům - inovační centrum - projekt interiéru"  

Ing. Měřínský 
Ing. Vrána 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 
součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 
Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 4954 
ostatní plocha o výměře cca  50 m2 a části pozemku p.č. 5005 
ostatní plocha o výměře cca 50 m2 oba v k.ú. Přerov za část 
pozemku p.č. 347 zahrada o výměře cca 15  m2 ve vlastnictví 
fyzické osoby 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerov -  části pozemků  p.č. 
6585/1, p.č. 5088/2 a pozemků p.č. 6585/4, p.č. 6577/199 vše  v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.4 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 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov - nájem prostoru sloužícího 
podnikání v polyfunkčním bytovém domě č.p.  3119,  č.o.  8, 10, 12, 
12a,  příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 225 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6033 orná 
půda o výměře cca 2900 m2 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru  v budově k bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov (U 
Bečvy 1) 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 5000/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.3 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 
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7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
prostoru v budově občanské vybavenosti bez č.p./če, příslušné k 
části obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 
725 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 11)  

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 106, příslušné k části 
obce Přerov VI-Újezdec, která je součástí pozemku p.č. 133 v k.ú. 
Újezdec u Přerova  

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 

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. 5033, p.č. 5043, p.č. 5041, p.č. 5040, p.č. 
5044, p.č. 5047, p.č. 5046, p.č. 5054/1, p.č. 5053, p.č. 5045 a p.č. 
1783/5, v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.2 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemcích p.č. 1143/1, p.č. 1144/2, p.č. 1269/3 a p.č. 
1343/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 
3401/22, p.č. 3412/1, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22  vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 4943/2, 
p.č. 5084/21, p.č. 5084/23 a p.č. 5084/28 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – k tíži pozemku p.č. 5084/31 v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.12.1 Přerov - obnova ulicích vpustí v ulici Kozlovská  primátor 

7.12.2 Smlouva s Českou republikou – Probační a mediační službou o 
podmínkách užívání prostor v budově administrativy č.p. 2015, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 1239 v k.ú. Přerov (Smetanova 7) a poskytování služeb v 
souvislosti s jejich užíváním  

p. Zácha 

7.12.3 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z 
dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a).  

p. Zácha 

7.13.1 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele 
SML/0593/2020, na realizaci stavby „Oprava horizontálních rozvodů 
kanalizace a kanalizační přípojky, Jižní čtvrť 
2535/6,2536/7,2537/8,2538/9 Přerov“ 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Kozlovská  Mgr. Kouba 

8.2 Úprava platu ředitele    Mgr. Kouba 

8.3 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 
Předmostí, Hranická 14 – logopedické třídy  - materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

9.2 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2019 primátor 



4 

 

10.2 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2019/2020 

primátor 

10.3 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2021  primátor 

10.4 Podněty a připomínky z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
– materiál na stůl 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


