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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 16.10.2020 

 

Svolávám 

48. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 22. 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  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti   

4.1 Rozpočtové opatření č. 20 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Energetické projekty FVO a rekuperace ZŠ Přerov - schválení 
uzavření smlouvy na zpracování projektových dokumentací a 
schválení uzavření smlouvy na dotační servis (vyřízení žádosti o 
dotaci) a smluvní zastoupení ve veřejných zakázkách 

primátor, 
 
Mgr. Kouba 

6.2 Veřejná zakázka „Celková oprava bytových jader a 
elektroinstalace bytů včetně prací souvisejících ve volných bytech 
v domě s pečovatelskou službou (DPS) Trávník 1 v Přerově“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 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“ – rozhodnutí o výběru dodavatele, 
rozhodnutí o vyloučení dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Lávka u pečovatelského domu, ul. Osmek“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o vyloučení 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací - 
Kompenzace Dluhonice – I. etapa“ - rozhodnutí o výběru 
dodavatele Části 1. veřejné zakázky, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.6 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  - Kompenzace 
Dluhonice - 1. etapa 

Ing. Mazochová 

6.7 Zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy objektu č.p. 
2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely přemístění služebny 
Městské policie a OSPOD "  

Ing. Mazochová 
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7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - 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 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov - směna nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 786 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova za pozemek p.č.  695 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova ve vlastnictví fyzické osoby 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 627/31 v 
k.ú. Předmostí – využití předkupního práva podle ust. § 101 zák. č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov - 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 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod/nájem 
nemovité věci z majetku statutárního města Přerov – části 
pozemku p.č. 4879 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 228/22 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Zácha 

7.3.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 24/336 
částí pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. Kozlovice 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 

7.5.1 Snížení nájemného z pozemků p.č. 5746/1, p.č. 6569/2, p.č. 
5300/1 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, na 
kterých jsou umístěny velkoplošné reklamy nájemce 

p. Zácha 

7.5.2 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 (Žerotínovo nám. 4) 

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
částí pozemků p.č. 571/2, p.č. 598, p.č. 528/8 všechny v k.ú. 
Předmostí a pozemku p.č. 168 v k.ú. Popovice u Přerova  

p. Zácha 

7.5.4 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 

7.5.5 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 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 491/2, 549/13 
a 548/84 vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 484/2 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.11.1 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

p. Zácha 
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7.11.2 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 4811, části pozemku p.č. 4799, pozemku p.č. 
4797, pozemku p.č. 4796, části pozemku p.č. 4790/1, části 
pozemku p.č. 4795/1, části pozemku p.č. 4801 a části pozemku 
p.č. 4803/1 vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 2  

p. Zácha 

7.12.1 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních 
ekosystémů 2018 - 2020 – úhrada nákladů na oplocení lesních 
porostů 

p. Zácha 

7.12.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov a souhlas s umístěním stavby 

p. Zácha 

7.12.3 Udělení plné moci k provedení právních úkonů a jednání ve 
věcech investiční přípravy, a to v souvislosti s prováděním 
přeložky veřejného osvětlení (SO 451 Přeložka VO) ve vlastnictví 
statutárního města Přerova vyvolané stavbou „I/55 Přerov okružní 
křižovatka Dluhonská“ 

p. Zácha 

7.13.2 Uzavření nájemní smlouvy p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Smlouva o spolupořadatelství Her X. letní olympiády dětí a 
mládeže ČR 2021 

Mgr. Kouba 

8.2 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace  Mgr. Kouba 

8.3 ZŠ a MŠ Hranická 14 – výše úplaty ve Středisku volného času   Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na poskytnutí krizového bytu, návrh na uzavření nájemní 
smlouvy k dostupnému bytu – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Prodej služebního vozidla Městské policie Přerov  primátor 

10.2 Souhlas zřizovatele se spoluúčastí příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova na pořadatelství 37. a 
38. ročníku Československého jazzového festivalu, 
připravovaných na rok 2021.  

primátor, 
 
Ing. Mazochová 

10.3 Podněty a připomínky z 15. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova – 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 


