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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 25.9.2020 

 

Svolávám 

47. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 1. října 2020 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, nám. 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. 19 Ing. Mazochová 

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 19 – dodatek – materiál na stůl Ing. Mazochová 

4.2 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace č. SML/0454/2020 se subjektem Středisko 
volného času ATLAS a BIOS Přerov 

Ing. Mazochová 

4.3 Žádost o poskytnutí dotace na vydání publikace Kněžská 
nemocenská pokladna v Československu, 1924 - 1948, fakta, 
analýzy, osudy. 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění činnosti městského 
architekta č. smlouvy objednatele SML/1508/2018, na realizaci 
veřejné zakázky „Externí zajištění činnosti městského architekta“ 

primátor 

5.2 Studie čerpání vody z podjezdu silnice I/55 pod tratí do rybníků u 
Předmostí 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Blažkův dům-inovační 
centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ a „Blažkův dům-inovační 
centrum (interiér)“ 

primátor a  
Ing. Vrána 
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6.2 Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Modernizace a 
vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (stavební úpravy)“, 
„Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 
(konektivita)“ a „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, 
Trávník 27 (interiér)“,  

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Oprava elektroinstalace společných prostor u 
více bytových domů-Jižní čtvrť II/13, U Strhance 13 a Na Hrázi 32 
v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací - 
Kompenzace Dluhonice – I. etapa“ - rozhodnutí o výběru 
dodavatele Části 2. veřejné zakázky, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.6 Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice 1/47, ul. Lipnická, 
Přerov (ETAPA I a III) - uzavření smlouvy o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1712/2019 na 
realizaci stavby „Protipožární zabezpečení Městského domu v 
Přerově“ 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2617/2 v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5000/1 v 
k.ú. Přerov a dohoda o skončení nájmu nemovité věci 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 49/1 v 
k.ú. Vinary u Přerova 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – spoluvlastnického 
podílu ve výši id. 2/4 na pozemku p.č. 602 zast. pl.  a nádvoří o 
výměře 150 m2, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 433, 
příslušný k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov (Velké 
Novosady 4) 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 
6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a 
kanalizace z vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. Žeravice. 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí a p.č. 6698/3, p.č. 
6704/11, p.č. 6705/3 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.2.5 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 
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7.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  
části pozemku p.č. 4988/7  a části pozemku p.č. 4988/9 oba v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí - schválení omezujících 
podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován. 

p. Zácha 

7.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 593/2 v k.ú. Újezdec u Přerova, na 
základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). 

p. Zácha 

7.3.4 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.3.5 Úplatný převod 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 Přerov - 
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 

7.6.1 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 nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 6850/8, p.č. 6850/12 a části pozemku p.č. 6850/4 
vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.6.3 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 

7.6.4 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostoru sloužícího podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 
100, příslušné k části obce Přerov XII - Žeravice, která je součástí 
pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 1145/1 v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 491/2 a 
549/13 oba v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6492/2, 
6493/1, 6497/16, 6633/1, 6655, 7114/4, 7116/4 a 4135/16 vše v 
k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1014/5, 
1014/6, 1084/4 vše v k.ú. Dluhonice a pozemku p.č. 7116/4 v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.7.5 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1016/3, 
1145/41, 1316, 1317, 1347, 1352, 1315, 1355, 1356, vše v k.ú. 
Dluhonice. 

p. Zácha 

7.9.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  
Přerova do vlastnictví Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje 

p. Zácha 
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7.9.2 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – osobního automobilu ŠKODA Fabia 

p. Zácha 

7.12.1 Nabytí vlastnického práva k movité věci - kamennému kříži na 
pozemku p.č. 633/84 v k.ú. Předmostí statutárním městem Přerov 
jeho přivlastněním si podle ust. § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

p. Zácha 

7.12.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7219 a 
pozemku p.č. 7257 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností 
(dluhu) povinnému z předkupního práva. 

p. Zácha 

7.12.3 Kontrola usnesení RM č. 1577/42/3/2020 p. Zácha 

7.12.4 Vydržení vlastnického práva paní Ing. M.M. k pozemku p.č. 479/24 
v k.ú. Předmostí ve smyslu ust. § 134 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického 
práva 

p. Zácha 

7.12.5 Dodatek ke smlouvě o dílo č.1 - „Rekonstrukce příjezdové 
komunikace do areálu PSP“ 

p. Zácha 

7.12.6 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s 
realizací stavby I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí – materiál na 
stůl 

p. Zácha 

7.12.7 Smlouva o přeložkách účelových komunikací - materiál na stůl p. Zácha 

7.13.1 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 

8. Dotační program statutárního města Přerova na podporu 
vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021 

 

8.1 Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 
výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021 

Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

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

Mgr. Kouba 

9.2 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 
1908 z.s.  

Mgr. Kouba 

9.3 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z.s.  Mgr. Kouba 

9.4 Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Přerov - žádost o 
poskytnutí dotace z DP  

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

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

10.2 Veřejná sbírka pod vánočním stromem Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Obecně závazná vyhláška č. …/2020, kterou se zrušuje Obecně 
závazná vyhláška č. 4/2013 o podmínce pro řidiče taxislužby k 
zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního města 
Přerova 

Ing. Navrátil 

11.2 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2021. primátor 

11.3 Dodatek č.1 ke smlouvě č.  SML/1718/2018 o technické podpoře 
software Scarabeus DMS 

primátor 

11.4 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo vč. zajištění servisu č. 
SML/0175/2014 

primátor 

11.5 Záměr nájmu prostor sloužících podnikání v budově občanské 
vybavenosti č.p. 148, příslušné k části obce Přerov I-Město, která 
je součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 1 – 
Městský dům) – prostory bývalého Matrix klubu v 1.PP a 1. NP o 
celkové výměře 299,73 m2. 

primátor 
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11.6 Výpůjčka nemovité věci, majetku ve správě  příspěvkové 
organizace Kulturní a informační služby města Přerova - bytová 
jednotka v kině Hvězda. 

primátor 

11.7 Jednací řády Zastupitelstva města Přerova a Rady města Přerova primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


