
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 3.7.2020 

Svolávám 

41. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 9. července 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 primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 13 - úspory Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 14 Ing. Mazochová 

4.3 Komerční banka, a. s. - uzavření Dohody o stanovení 
individuálních cen 

Ing. Mazochová 

4.4 Dohoda o elektronické fakturaci mezi statutárním městem Přerov a 
PRECHEZA, a.s. 

Ing. Mazochová 

4.5 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Kulturními a 
informačními službami města Přerova a Olomouckým krajem na 
"Marketingové aktivity MIC Přerov" 

primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka ze stavební uzávěry – “Vybudování centra oprav PSO 
Přerov DPOV, a.s.“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, 
Trávník 27“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.2 Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace a 
postoupení práv - Nezávislá tlaková výměníková stanice pro  ZŠ 
Trávník 27, Přerov 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 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 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci – části 
pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
– části pozemku p.č. 339 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 



7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 676, 
p.č. 678, p.č. 679 a p.č. 680 vše v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí – pozemku p.č. 127 a části pozemku p.č. 130 oba v k.ú. 
Penčice 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 1483, 
p.č. 1484, p.č. 1485, p.č. 1486, p.č. 1487 vše v k.ú. Dluhonice.                                                                                                                                           
Záměr statutárního města Přerov  -bezúplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova p.č. 15/1, p.č. 15/2, 
p.č. 15/3 jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., p.č. 15/4 jehož 
součástí je stavba bez č.p./č.e.p.č. 15/6, p.č. 15/7, p.č. 1145/12, 
p.č. 1145/13, p.č. 1145/14 vše v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – části pozemku p.č. p. 
Zácha 5307/359 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 436 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 4394/132 a pozemku p.č. 4394/133 oba v 
k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 5081/1 a 5081/4 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
prostor sloužících podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 
3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  
který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro 
seniory)  a nájem movitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova zařízení a vybavení kuchyňského bloku - uzavření dohod 
o skončení nájmů                                                                                                                                                                                                                                           

p. Zácha 

7.5.2 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 

7.5.3 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 

7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
prostoru v budově k bydlení č.p. 832, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4394/25 v k.ú. Přerov 
(Bajákova 18) 

p. Zácha 

7.5.5 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části 
obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov (Chemoprojekt) 

p. Zácha 

7.5.6 Nájem/výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v 
k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

p. Zácha 



7.5.7 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
nebytové jednotky č. 555/1 jiný nebytový prostor v budově 
administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) a části pozemku 
p.č. 194 v k.ú. Přerov – materiál na stůl 

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 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 1321 v k.ú. 
Dluhonice prominutím povinností (dluhu) osobě povinné  z 
předkupního práva. 

p. Zácha 

7.12.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4740, p.č. 
4744, p.č. 4741/4, p.č. 5012/4 vše v k.ú. Přerov prominutím 
povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva 

p. Zácha 

7.12.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5466/75 v 
k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné   z 
předkupního práva. 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Úprava platu ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Přerov   Mgr. Kouba 

8.2 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v 
Přerově, Sociálních služeb města Přerova, Kulturních a 
informačních služeb města Přerova  

Mgr. Kouba 

8.3 Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitého daru do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.4 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje – 
materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

8.5 Výsledek konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, 
Máchova 14;  Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ky 
příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Máchova 14 – 
materiál na stůl 

Mgr. Koub 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov 

Mgr. Kouba 

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

10. Různé  

10.1 Smlouva o centralizovaném zadávání na produkty VMware primátor 

10.2 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních za I. pololetí 2020 – 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 


