
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 19.6.2020 

Svolávám 

40. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 25. června 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  

3.1 Městská nabíjecí stanice pro elektrokola, vozíky, skútry a 
elektrokoloběžky 

Komise pro 
RIDB 

3.2 Návrh personální změny – komise – materiál na stůl primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 12 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova 2021-2027 - 
zřízení Řídicího výboru a pracovních skupin pro zpracování 
plánu 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Centrální pojištění Statutárního města Přerova 
a jím zřízených příspěvkových organizací“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Oprava mostu PŘ-L/S-03 ul. Riedlova, Přerov“ 
- schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Výměna 2 ks osobních výtahů v bytových 
domech Osmek 5 a 7 v Přerově“ - schválení zadávacích 
podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Zateplení Jižní čtvrť III/1,2,3  Ing. Mazochová 

6.5 Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS - uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

Ing. Mazochová 

6.6 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0806/2020 na 
realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a 
statické sepnutí domu“     

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0661/2020 na 
vypracování projektových dokumentací kanalizace místní části 
Přerov IX - Lýsky 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Stavební úpravy kina Hvězda - rekonstrukce a 
zateplení střechy“ – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/0371/2020 

Ing. Mazochová 



6.9 Veřejná zakázka „Rekonstrukce příjezdové komunikace do 
areálu PSP“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.10 Schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové 
dokumentace "Blažkův dům - inovační centrum - projekt 
interiéru" – materiál na stůl 

primátor 
Ing. Vrána 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1209 v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.5.1 Snížení nájemného z nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerov - z prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 
2621, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 5198/8, pozemku p.č. 5198/57  v k.ú. Přerov a 
movitých věcí (Žižkova 12) 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – 
částí pozemků p.č. 5307/84  a p.č. 5307/27 vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.5.3 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 

7.5.4 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, kterou uzavřely ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových jako pronajímatel a 
statutární město Přerov jako nájemce dne 23.8.2019 na nájem 
jednotky č. 555/5 (jiný nebytový prostor) v budově č.p. 555 (nám. 
T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.5 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
části pozemku p.č. 5734/20 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.6.1 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 

7.12.1 Smlouva o zajištění demontáže a následné montáže FVE - Teplo 
Přerov a.s. – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.14.1 Právo provést stavbu – DA Care s.r.o. – materiál na stůl p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Monitorovací zprávy základních škol ve věci nadstandardních 
činností  

Mgr. Kouba 

8.2 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.3 Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady při ZŠ U Tenisu 
– materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k 
obecnímu bytu  

Mgr. Kouba 

9.2 Charita Přerov – Noční sedárna Mgr. Kouba 

9.3 Poskytnutí peněžitého daru – Linka bezpečí pro děti a mládež z 
města Přerova 

Mgr. Kouba 

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

9.5 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu denního stacionáře 
a osobní asistence střediskem Sociálních služeb města Přerova, 
p. o. – Denní pobyt 

Mgr. Kouba 

9.6 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem 
Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Domov pro seniory 

Mgr. Kouba 



9.7 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem 
Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Pečovatelská služba 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město primátor 

10.2 Škoda vzniklá při výkonu přenesené působnosti silničního 
správního orgánu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v řízení o 
odstranění pevné překážky z veřejně přístupné účelové 
komunikace 

primátor 

10.3 Škoda vzniklá v rámci projektu 09 IOP primátor 

10.4 Petice občanů se žádostí o zabezpečení dohledu nad 
dodržováním dopravního značení 

primátor 

10.5 Vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2020 při příležitosti 
státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila 
a Metoděje na Velkou Moravu – materiál na stůl 

primátor 

10.6 Poskytnutí příspěvku na veřejnou sbírku – materiál na stůl primátor 
Ing. Mazochová 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


