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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 22.1.2021 

 

Svolávám 

55. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  27. ledna 2021 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  

3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření - převody Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření - převody – akce a projektové dokumentace Ing. Mazochová 

4.3 Rozpočtové opatření č. 2 Ing. Mazochová 

4.4 Rozpočtové opatření č. 2 - dodatek Ing. Mazochová 

4.5 Záměr přijetí úvěru  Ing. Mazochová 

4.6 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpora de minimis 
Pekárna Racek, s.r.o. 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Vyřazení dlouhodobého majetku primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci 
IOP 09“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení 
smluvního zastoupení 

primátor 

6.2 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 
stavební úpravy)“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení 

primátor 
Ing. Vrána 

6.3 Rekonstrukce chodníku ul. Komenského - podání žádosti o dotaci Ing. Mazochová 

6.4 Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí MD - podání 
žádosti o dotaci 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí 
Městského domu v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy 
hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“ 

Ing. Mazochová 

6.7 "Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově" a  "Propojení 
cyklostezky Velká Dlážka – Hranická" - podání žádosti o dotaci 

Ing. Mazochová 

6.8 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení cyklostezek 
Velká Dlážka - Hranická“ a veřejnou zakázku „Cyklostezka na ulici 
Palackého v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

6.9 Pořízení dopravních automobilů pro JSDH Dluhonice a Čekyně - 
žádost o dotaci 

Ing. Mazochová 
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6.10 Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace č. 2019/04732/OSKPP/DSM ze dne 31.10.2019  

Ing. Mazochová 

6.11 Veřejná zakázka „Opravy elektroinstalace společných prostor 
bytových domů Na hrázi 24, 26, 28, 30 a Jižní čtvrť III/4, 5 v 
Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.12 Veřejná zakázka “ Poskytování služeb přijímání platebních karet a 
pronájmu platebních terminálů“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.13 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace "Stavební 
úpravy objektu č. p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely 
přemístění služebny Městské policie a OSPOD" - rozhodnutí o 
zrušení výběrového řízení 

Ing. Mazochová 

6.14 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy 
Přerov, Trávník 27“ – schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1209/2020 

Ing. Mazochová 

6.15 Veřejná zakázka „Propagační a reklamní služby“ – schválení 
záměru zadat veřejnou zakázku, schválení zadávacích podmínek a 
zahájení zadávacího řízení – materiál na stůl 

primátor 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1265/1 a p.č. 
1266/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka n/B. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 356/1 v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 240/37 v 
budově bytový dům č.p. 240,  příslušné k části obce Přerov I-Město, 
na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2588/56 
v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 
(Klivarova 4) 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2588/55 
v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 
(Klivarova 4) 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 3443/28 v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova - podílu id. ½ pozemku p.č. 
1300/14 v k.ú. Rousínov u Vyškova. 

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4114/2, p.č. 
6590/57, p.č. 4112/4, podílu id. 9/10 p.č. 6590/49, podílu id. 9/10 
p.č. 6590/50, podílu id. 9/10 p.č. 6590/51, podílu id. 9/10 p.č. 
6590/52, p.č. 6590/58, p.č. 6590/39, p.č. 6590/43, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 
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7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2579 v 
k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 283/2 v k.ú. 
Dluhonice  

p. Zácha 

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 805/6 v 
k.ú. Dluhonice  

p. Zácha 

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 317/2 v 
k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

7.1.14 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 1261 a 
p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

7.1.15 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2294/2,  
jehož součástí je budova č.p. 1117, příslušná k části obce Přerov I-
Město, části p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7, částí pozemku p.č. 
2883/1 vše v k.ú. Přerov (Trávník 30) 

p. Zácha 

7.1.16 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 
– části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 339 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.2.3 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  

p. Zácha 

7.4.1 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 60/4 a p.č. 60/12 za 
část pozemku p.č. st. 43/2 vše v k.ú. Popovice u Přerova 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 
prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení č.p. 968, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 
p.č. 1255 v k.ú. Přerov (Komenského 25) 

p. Zácha 

7.5.2 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy (odpadové nádoby) a smlouvy 
o provozu sběrného dvora – TSMPr – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova - pozemcích p.č. 4964/4, 4965/1, 4964/5, 4964/6, 5070/1, 
4965/2, 4965/3, 4965/4, 5036/3, 4965/5 a p.č. 1019/12, vše v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1665/1 v k.ú. Bochoř. 

p. Zácha 

7.12.1 Infrastruktura pro RD Přerov U Hvězdárny II“ – majetkoprávní 
vypořádání 

p. Zácha 

7.12.2 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o odtahu vozidel mezi 
statutárním městem Přerovem a společností ASSIST 24 s.r.o. 

p. Zácha 

7.12.3 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - změna ceníků p. Zácha 

7.12.4 Dohoda o narovnání - Teplo Přerov a.s. p. Zácha 
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7.12.5 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).  

p. Zácha 

7.12.6 Smlouva o spolupráci – „Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana 
nad jezem – I. etapa“ – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.13.1 Inflační doložka na nájemném za 1 m2 v městských bytech, 
navýšení tržního nájmu za 1 m2 u bytů obsazovaných výběrovým 
řízením 

p. Zácha 

8. Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního 
sportu dospělých pro rok 2021  

Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Souhlas zřizovatele k žádosti o dotaci ZŠ Za Mlýnem    Mgr. Kouba 

9.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

9.3 AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace z 
Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro rok 2021 v 
oblasti sportu 

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov, zpráva ze sčítání osob bez přístřeší. 

Mgr. Kouba 

10.2 Romská zaměstnanecká agentura v ČR - partnerství v projektu – 
materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Program prevence kriminality 2021 Mgr. Kouba 

11.2 Technické zhodnocení majetku již svěřeného příspěvkovým 
organizacím 

primátor 

11.3 Vnitřní předpis č. .../2021, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 
Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

primátor 

11.4 Žádost o zapojení města do kampaně "Vlajka pro Tibet". primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


