
1 

 

RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 31.7.2020 

Svolávám 

42. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 6. srpna 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 Návrh opatření ke zlepšení prostředí v parku Michalov Ing. Kutálková 

3.2 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 15 Ing. Mazochová 

4.2 Přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu podpory investic Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení 

primátor 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Revitalizace vodního 
ekosystému Předmostí“  

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací - 
Kompenzace Dluhonice – I. etapa“ -schválení „Výzvy k podání 
nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího 
řízení, pověření komise 

primátor 

6.4 Kompenzace Dluhonice I. etapa - poskytnutí dotace z Olomouckého 
kraje 

Ing. Mazochová 

6.5 Inovační hub Přerov primátor 
Ing. Vrána 

6.6 Uzavření Smlouvy č. 182M/2020 o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 - 
podchod cyklostezky pod železniční tratí SŽDC (cyklopodjezd u 
Lidlu)  

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Redigitalizace kina Hvězda“ - schválení „Výzvy k 
podání nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení zahájení 
zadávacího řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, pověření 
komise 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Lávka u pečovatelského domu, ul. Osmek“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 
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6.9 Veřejná zakázka „Oprava mostu PŘ-L/S-03 ul. Riedlova, Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.10 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. 
etapa (ul. Teličkova 1-6)“ – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
dílo č. SML/1597/2019 

Ing. Mazochová 

6.11 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1030/2020, číslo smlouvy zhotovitele 02/2020, na realizaci 
stavby „Oprava podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, Velká 
Dlážka 5“ 

Ing. Mazochová 

6.12 Pověření k realizaci investiční akce „Stavební úprava - oprava části 
cyklostezky Újezdec“ 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

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

p. Zácha 

7.1.2 Záměr úplatného převodu pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova v ul. 
Na Zábraní 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6552/22 a pozemku p.č. 6552/21 oba v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 14 v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.2.3 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 

7.2.4 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                                                                                                                                                      
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                                                                                                                                                                   
Smlouva o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných 
zakázek                                                                                               
Záměr výpůjčky nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 1483, p.č. 1484, p.č. 1485, p.č. 1486, p.č. 
1487 vše v k.ú. Dluhonice.                           

primátor 

7.2.5 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov, jehož součástí je objekt 
k bydlení č.p. 1721 (Boženy Němcové 10), příslušný k části obce 
Přerov I-Město  

p. Zácha 

7.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

7.4.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. st. 803/7 a p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí  
a bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 
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7.4.2 Směna nemovitých věcí  – pozemku p.č. 200/6 v k.ú. Vinary u 
Přerova a části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně za pozemky p.č. 
1014 a p.č. 249/2 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                

p. Zácha 

7.4.3 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část 
pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  

p. Zácha 

7.4.4 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4925 v k.ú. Přerov v 
majetku statutárního města Přerova za části pozemků p.č. 165 a 
p.č. 166 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.1 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 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
prostoru sloužícího podnikání v budově občanského vybavení č.p. 
2883, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov (U Bečvy 2) 

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytové jednotky č. 2588/101 a č. 2588/102 v budově bytový dům 
č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) 

p. Zácha 

7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

p. Zácha 

7.5.5 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.9.2010 mezi 
obchodní společností České dráhy, a.s. jako pronajímatelem a 
statutárním městem Přerov jako nájemcem  

p. Zácha 

7.6.1 Přenechání předmětu výpůjčky - užívání nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5011 v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerov – pozemku p.č.  6868/162 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 796, 
1316/1, 674/5, 247/22, 239/1, 247/20, 247/2, 83, 635, 236/4, 
239/19, 239/6, 82, 28/1, 28/2, 28/4, 28/5, 28/6, 22/1, 81, 650/3, 
650/6, 674/2 vše v k.ú. Henčlov. 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 1014/1 a p.č. 1354 oba v k.ú. 
Dluhonice. 

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene-služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 3082/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.5 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 5307/3, pozemku p.č. 5307/17 oba v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.9.1 Bezúplatný převod movitých věcí - vybavení prostor sloužících k 
podnikání v budově č.p. 3217, příslušné k části obce Přerov I-Město 
(Domov pro seniory) 

p. Zácha 

7.12.1 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. MMPr–SML/0564/2020 - 
investiční akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení Žeravice Náves“ 

p. Zácha 

7.12.2 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 214/3 a 
pozemku p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky statutárním městem Přerov 

p. Zácha 
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7.13.1 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo. smlouvy 
objednatele SML/0345/2020, číslo smlouvy zhotovitele 20KE0008, 
na realizaci stavby „Rekonstrukce stoupaček Boženy Němcové 15, 
Přerov“ 

p. Zácha 

8. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2021 Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Kratochvílova Mgr. Kouba 

9.2 Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi ZŠ Boženy Němcové 16 a 
KAPPA-HELP, z.s.  

Mgr. Kouba 

9.3 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Seniorské cestování Mgr. Kouba 

10.2 Seniorské cestování se svými vnuky Mgr. Kouba 

10.3 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 o podmínce pro řidiče 
taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního 
města Přerova 

Ing. Navrátil 

11.2 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších 
předpisů 

primátor 

11.3 Pronájem restauračního zařízení Městský dům. primátor 

11.4 Nominace do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého 
kraje a.s.  

primátor 

12. Závěr zasedání primátor 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


