
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 30.10.2020 

 

Svolávám 

49. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 5. listopadu 2020 v 9.00 hodin ve velkém sále 

Městského domu na náměstí T.G.M. v Přerově 

 

 

PROGRAM: 
1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 21 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů souvisejících s výběrovým řízením v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Adaptační strategie města Přerov na 
změnu klimatu pro období 2021-2030“ 

Mgr. Kouba 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Poskytování služeb přijímání platebních karet a 
pronájmu platebních terminálů“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, 
jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1029/2020, číslo smlouvy zhotovitele SMP/001/2020, na 
realizaci stavby „Odstranění balkonů, úprava fasády vč. zateplení, 
Kopaniny 8, 10, 12, 14“ 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 401, 
části pozemku p.č. 406/3 a pozemku p.č. 407  vše v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova -  částí pozemků p.č. 3 a 
p.č. 684/2 oba v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova  – bezúplatný převod pozemků z 
majetku statutárního města Přerova – části p.č. 1143/1, p.č. 1144/2, 
p.č. 1269/3 a části p.č. 1343/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou 

p. Zácha 

7.1.4 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému 
sběru odpadů v Přerově“ 

primátor 
Ing. Střelec 

7.2.1 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 436 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 



7.6.1 Výpůjčka sportoviště TJ Sokol Dluhonice, z.s. p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 528/2 a 
p.č. 571/2 oba v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 529/2, p.č. 
627/48, p.č. 627/50 a p.č. 627/51 vše v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích  p.č. 1016/4, 
1021/1 a 1306, vše v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 1315, p.č. 
1316 a p.č. 1317, vše v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

7.12.1 Dar ve prospěch statutárního města Přerova  p. Zácha 

7.12.2 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z 
dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a a IZ 8b).  

p. Zácha 

7.12.3 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z vymezených časů k vjezdu do 
pěší zóny na ul. Jiráskova, ul. Wilsonova, Přerov. 

p. Zácha 

7.13.1 Upuštění od vymáhání pohledávky za panem Z. M. z důvodu 
nedobytnosti a její převod na podrozvahu. 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Pilotní projekt SK Žeravice pro mateřské školy – Sportujeme ve 
školce 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

10. Různé  

10.1 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 

10.2 Žádost o změnu termínu použití dotace na akci Hudboslovení 2020 Ing. Mazochová 

10.3 Provoz zimního stadionu v období od 5. 11. 2020 – 31. 12. 2020 – 
materiál na stul 

Mgr. Hýzl 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


