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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 27.11.2020 

 

Svolávám 

52. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 3. prosince 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 a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh personální změny - komise primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 23 Ing. Mazochová 

4.2 Informace o vánočních oslavách 2020, žádost o snížení rozpočtu 
Kulturních a informačních služeb města Přerova  

Ing. Mazochová 

4.3 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Kulturními a 
informačními službami města Přerova a Olomouckým krajem z 
Programu na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v 
Olomouckém kraji v roce 2020 – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  
„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – schválení 
smluv o poskytnutí služeb s nezávislými členy a náhradníkem 
nezávislého člena komise 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“ - 
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, schválení zadávacích 
podmínek a zahájení opakovaného zadávacího řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci 
veřejné zakázky „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická 
přes výstaviště“ 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Energetická opatření v budově č. p. 2804/2 na 
nám. Přerovského povstání“ – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o 
dílo č. SML/0820/2020 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 
účely home office“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 
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6.6 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“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem - materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci 
veřejných zakázek „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 
stavební úpravy)“, „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ a 
„Blažkův dům-inovační centrum (technologie)“a „Blažkův dům-
inovační centrum (technický dozor)“ - materiál na stůl 

primátor a 
Ing. Vrána 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Vyhlášení výběrového řízení na pozemky p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 
157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 171/1, p.č. 157/4, p.č 170/3, p.č. 
157/3, p.č. 152/5, p.č. 152/6 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 338/1 v k.ú. 
Dluhonice  

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 v k.ú. 
Žeravice  

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerov –  části pozemku  p.č. 5455/6 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova -úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova - id 1/5 pozemku p.č. 5466/196 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 
6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a 
kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu Přerovských 
strojíren z vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
–  pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčice 

p. Zácha 

7.2.2 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 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemků 
p.č. 484/2, p.č. 481, p.č. 502/1 vše v k.ú. Předmostí - dodatek č. 1 

p. Zácha 

7.6.1 Dodatek č. 1 - 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 

7.12.1 Předkupní právo a souhlas statutárního města Přerova s úplatným 
převodem práva stavby pro stavbu “Parkovací dům pro kola, 
Přerov”,  

p. Zácha 

7.12.2 Schválení realizace investiční akce „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení v Přerově, ul. Generála Rakovčíka“ 

p. Zácha 

7.12.3 Smlouva o výkonu sjednaných činností  - poskytování komunálních 
služeb a příkazní smlouva 

p. Zácha 

7.12.4 Dodatek ke smlouvě o dílo č.1 - „Oprava mostu PŘ-L/S-03 ul. 
Riedlova, Přerov“- méněpráce a vícepráce. 

p. Zácha 
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8. Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2021 primátor 
Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2021 - 2024 Mgr. Kouba 

9.2 Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 
– 2023 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerov 

Mgr. Kouba 

9.3 Výjimka z maximálního počtu dětí v oddělení školní družiny ZŠ 
Svisle 

Mgr. Kouba 

9.4 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 
Přerov, Trávník 27  

Mgr. Kouba 

9.5 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole J. 
A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14  

Mgr. Kouba 

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

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

Mgr. Kouba 

9.8 Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s. – návrh na uzavření 
dodatku ke smlouvě 

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Koncepce proseniorské politiky statutárního města Přerova 2021 -
2024 

Mgr. Kouba 

10.2 Romská zaměstnanecká agentura v ČR - partnerství v projektu Mgr. Kouba 

10.3 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Pronájem restauračního zařízení Městský dům. primátor 

11.2 Rozšíření úředně stanoveného místa pro uzavírání sňatků primátor 

11.3 Souhlas zřizovatele se spoluúčastí příspěvkové organizace Kulturní 
a informační služby města Přerova na pořadatelství 37. ročníku 
Československého jazzového festivalu, připravovaného bez diváků 
na 20. - 22. prosinec 2020 – materiál na stůl 

primátor 

11.4 Návrh termínů konání Rady města Přerova na I. pololetí 2021 -
materiál na stůl 

primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


