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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 13.11.2020 

 

Svolávám 

51. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  19. 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. 22 Ing. Mazochová 

4.2 Změna vnitřního předpisu č. 15/2019 – Systém účetnictví Ing. Mazochová 

4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

Ing. Mazochová 

4.4 Obecně závazná vyhláška č..../2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění 
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 

Ing. Mazochová 

4.5 Obecně závazná vyhláška č.../2020, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 

Ing. Mazochová 

4.6 Žádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na doplňkovou 
činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Ing. Mazochová 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021 Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované 
strategie ITI 

primátor 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – 
vyloučení účastníků zadávacího řízení 

primátor 

7.2 Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2020 a akce 
přecházející do roku 2021 

Ing. Mazochová 

7.3 Veřejná zakázka „Most Př - Žeravice - MO2, U Stadionu“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7.4 Dostavba domova pro seniory v Přerově – pavilon G – smlouva o 
realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie č. Z_S24__12_8120068180  

Ing. Mazochová 
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7.5 Veřejná zakázka „Oprava elektroinstalace společných prostor u 
více bytových domů-Jižní čtvrť II/13, U Strhance 13 a Na Hrázi 32 
v Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7.6 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0958/2020 na 
realizaci stavby „Rekonstrukce stávající ploché střechy nad 
budovou hotelu zimního stadionu v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

7.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, 
PŘEROV“ – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1146/2020 

Ing. Mazochová 

7.8 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0806/2020 na 
realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a 
statické sepnutí domu“     

Ing. Mazochová 

8. Majetkoprávní záležitosti 
 

 

8.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod zbytných bytů p. Zácha 

8.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1596  v 
k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

8.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
1557 a pozemků p.č. 1609/2, p.č. 1629, p.č. 1631, p.č. 1632, p.č. 
1633, p.č. 1634, p.č. 1635, p.č. 1656 a  p.č. 1667 všechny v k.ú. 
Žeravice  - změna usnesení 

p. Zácha 

8.1.4 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerov –  části pozemku  p.č. 108/4 v 
k.ú. Přerov – materiál na stůl 

p. Zácha 

8.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova –  části pozemku  p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov.  

p. Zácha 

8.3.1 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 

8.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
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 

8.6.1 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 

8.6.2 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - nebytového prostoru v 
objektu bydlení č.p. 119, příslušnému k části obce Přerov I - 
Město, který je součástí pozemku p.č. 21 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 14 - pasáž). 

p. Zácha 

8.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích  p.č. 6194/11, 
p.č. 6194/13, p.č. 7160/5, p.č. 7160/6, p.č. 7166/123 vše v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

8.12.1 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, IZ 8b)  

p. Zácha 
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8.13.1 Navýšení finanční podpory pro rok 2020 Smlouvy o poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu společnosti Sportoviště 
Přerov, s.r.o.  

p. Zácha 

9. Školské záležitosti  

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

9.2 Úprava platu ředitele  Mgr. Kouba 

9.3 Úprava platu ředitelky mateřské školy   Mgr. Kouba 

9.4 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v 
Přerově a Sociálních služeb města Přerova  

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Přerov 2021  

Mgr. Kouba 

10.2 Dodatek Zřizovací listiny Sociálních služeb města Přerova, p.o. Mgr. Kouba 

10.3 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní 
organizace Přerov – návrh na uzavření dodatku ke smlouvě 

Mgr. Kouba 

10.4 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu – DPS Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Dodatek č. 4 a 5 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Ing. Navrátil 

11.2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 51 Přerov 
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 

Ing. Navrátil 

11.3 Dohoda o vypořádání závazků s TESCO SW a.s. primátor 

11.4 Nařízení č. .../2020, který se vymezují oblasti obce, ve kterých lze 
místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla 
jen za sjednanou cenu 

primátor 

11.5 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

primátor 

11.6 Souhlas zřizovatele primátor 

11.7 Informace o odstoupení z funkce člena kontrolní komise  primátor 

11.8 Aktualizace složení Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace  primátor 

11.9 Nominace zástupce statutárního města Přerova do Správního 
výboru Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy a do 
Správního výboru Sdružení obcí střední Moravy.  

primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


