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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 4.9.2020 

 

Svolávám 

45. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 10. září 2020 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, náměstí T.G.M. 1 

 

 

 

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. 18 Ing. Mazochová 

4.2 Příprava inventarizace majetku a závazků za rok 2020 p. Košutek 

4.3 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření územního celku Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“ - zrušení 
zadávacího řízení 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „ Lávka u pečovatelského domu, ul. Osmek “– 
rozhodnutí o zrušení výběrového řízení, schválení zadávacích 
podmínek a zahájení opakovaného výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Opevnění levého břehu občasné vodoteče na p. 
č. 633 k. ú. Žeravice“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a 
jím zřízených příspěvkových organizací“ – rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Redigitalizace kina Hvězda“ - rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy  

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Výměna 2 ks osobních výtahů v bytových domech 
Osmek 5 a 7 v Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – id. 1/7 pozemku p.č. 1188 v 
k.ú. Přerov. 

p. Zácha 
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7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4293/1 v 
k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerov –  pozemku  p.č. 1187 v k.ú.  
Újezdec  u Přerova   

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 1195, p.č. 
1183, p.č. 1196 vše v k.ú. Dluhonice a částí pozemků p.č. 633/53, 
p.č. 633/54, p.č. 549, p.č. 528/2, p.č. 528/1 a p.č. 528/3 vše v k.ú. 
Předmostí  

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - částí budovy č.p. 2804, 
příslušné k části obce Přerov I -Město, která je součástí pozemku 
p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 
643/102 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 643, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. 
Přerov (Žetotínovo nám. 4) – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků  p.č.  5852/1, p.č. 5853/1 a p.č. 5853/2  vše v 
k.ú. Přerov a pozemků p.č. 450/1  a p.č. st. 304, jehož součástí je 
stavba č.e. 14 vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

p. Zácha 

7.3.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8  oba v k.ú. Kozlovice u 
Přerova – uzavření dodatku č. 2 k budoucí darovací smlouvě 

p. Zácha 

7.4.1 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 
649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za 
část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – dohoda o skončení budoucí 
směnné smlouvy a záměr úplatného převodu nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 
465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u 
Přerova 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
jednotky č. 555/4 (jiný nebytový prostor) ve stavbě pro 
administrativu 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 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
část nebytové jednotky č. 555/8 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) 

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov a souhlas s umístěním stavby na 
části pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8) 

p. Zácha 

7.6.2 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) – materiál na stůl 

p. Zácha 
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7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6200/1 a p.č. 
7160/1 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 367/14, 486, 
491/1, 549/1, 549/2, 549/13 a 549/33 vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

p. Zácha 

7.7.3 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 403/1, p.č. 458/1, p.č. 486/5, p.č. 487/1, 
p.č. 487/2, p.č. 548/1 a p.č. 562/2, v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.7.4 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova - 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 

7.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerov - k místnosti č. 1.15 v budově občanské 
vybavenosti č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.12.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - dodatek č. 19 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

p. Zácha 

7.12.2 Konečná úprava povrchu vozovek v MČ Čekyně p. Zácha 

7.12.3 Dodávka a instalace zemní trampolíny Saturnus pro místní část 
Újezdec - uzavření smlouvy o dílo 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická s.r.o. – souhlas s místem poskytovaného vzdělávání v 
Přerově  

Mgr. Kouba 

8.2 Místní akční plán rozvoje vzdělávání – materiál na stůl Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Uzavření smlouvy o spolupráci v rámci poskytování materiální 
pomoci 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

10.2 Dodatek ke Smlouvě o Implementaci a provozování systému správy 
benefitů prostřednictvím Benefity Café 

primátor 

10.3 Vnitřní předpis č. ..../2020 upravující pravidla pro provoz a používání 
informačních a komunikačních technologií 

primátor 

10.4 Poskytnutí dotace na podporu využití srážkové vody pro rok 2020 primátor 

10.5 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky primátor 

10.6 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na II. etapě opravy 
střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

primátor 

10.7 Změna stanov obchodní společnosti Servisní společnost odpady 
Olomouckého kraje, a.s. 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


