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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 11.12.2020 

Svolávám 

53. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne 17. 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 primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 24 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 24 – dodatek – materiál na stůl Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka ze stavební uzávěry – “Hala firmy Trinom na ulici 
Tovačovská v k.ú. Přerov – SO 401 Veřejné osvětlení (přeložka)“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Rekonstrukce chodníku ul. Komenského  Ing. Mazochová 

6.2 Financování výstavby akce "Cyklostezka na ulici Palackého v 
Přerově" a  "Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická" 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“ - 
schválení „Výzvy k podání nabídek“ a zadávacích podmínek, 
schválení zahájení zadávacího řízení, schválení vyzvaných 
dodavatelů, pověření komise 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace "Stavební 
úpravy objektu č. p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely 
přemístění služebny Městské policie a OSPOD" - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „ Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni 
“– rozhodnutí o vyloučení účastníka, rozhodnutí o zrušení 
výběrového řízení 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická 
přes výstaviště“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 
stavební úpravy)“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení – materiál na stůl 

primátor 
Ing. Vrána 

7. Majetkoprávní záležitosti  
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7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 130/2 v 
k.ú. Předmostí  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 622/12 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova  

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – části pozemku 
p.č. 523 o výměře 530 m2 v k.ú. Lýsky - uzavření dodatku č. 1 

p. Zácha 

7.5.2 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 214/3 a 
pozemku p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky statutárním městem 
Přerov  

p. Zácha 

7.5.3 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 nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytového prostoru č. 103 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 

7.6.2 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
pozemku p.č. 473 v k.ú. Přerov a bezúplatný převod movitých věcí 
– herních prvků z vlastnictví statutárního města Přerov 

p. Zácha 

7.7.1 Nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých 
věcech ve vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků  p.č. 
2635/1, p.č. 2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 2657/2, p.č. 2680/1, p.č. 
5010/1 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova  k tíži pozemku p.č. 678 v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.10.1 Právo provést stavbu, nájem nemovité věci v majetku statutárního 
města Přerova – části pozemku p.č. 67/1 v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

7.12.2 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - ceníky, budgety, 
rozsahy, pověření 

p. Zácha 

7.13.1 Schválení Dodatku č. 4 k Závěrkovému listu č. KBP-EE-2019013-1 
na sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst 

primátor 

8. Školské záležitosti  

8.1 Úprava platů ředitelů  Mgr. Kouba 

8.2 Městská knihovna v Přerově, p.o. - změna Knihovního řádu   Mgr. Kouba 

8.3 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.4 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem - materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

8.5 Úprava platu ředitele - materiál na stůl Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Dodatek č.1 ke smlouvě o dodávce a implementaci informačního 
systému spisové služby 

primátor 

10.2 Prohlášení o neexistenci nároků mezi statutárním městem Přerov 
a TESCO SW a.s. 

primátor 

10.3 Smlouva o centralizovaném zadávání na nákup licencí a podpory k 
softwarovým produktům společnosti IBM 

primátor 
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10.4 Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě č. SML/1070/2018 o vytvoření 
zvukově-obrazového záznamu.  

primátor 

10.5 Kronika města Přerova za rok 2017 primátor 

10.6 Podněty a připomínky z 16. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova. 

primátor 

10.7 Poskytnutí nepeněžitého daru a uzavření smlouvy, MŠ Přerov – 
Újezdec – 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 


