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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 19.3.2021 

Svolávám 

59. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne 25. března 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  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 6 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření - převody II Ing. Mazochová 

4.3 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke 
dni 31.12.2020 

Ing. Mazochová 

4.4 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu Ing. Mazochová 

4.5 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární 
stanici Přerov  

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Pořízení 2 kusů dopravního automobilu pro 
JSDH“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a zajištění 
financování 

primátor 

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

primátor 

6.3 Projektová příprava s názvem "Hospodaření se srážkovou vodou v 
objektech ZŠ Přerov" - podání žádosti o dotaci 

Ing. Mazochová 

6.4 Pověření k realizaci investiční akce „Rozšíření chodníku a 
cyklostezky Velká Dlážka, okružní křižovatka ul. Lipnická" 

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 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka: „Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro 
otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Komenského“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 
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6.8 Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu zdravotní školy v Přerově  - 
materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí  – 
pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Lověšice 
u Př., k.ú. Bochoř                                                                                                                                                                

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 129/3 v 
k.ú. Předmostí a záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemku p.č. 130/2 v k.ú. Předmostí  

p. Zácha 

7.1.3 Záměry statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
2580/4 v k.ú. Přerov, částí pozemků p.č. 6820/1, p.č. 6820/19, p.č. 
6820/20, p.č. 6820/21, p.č. 6820/22, p.č. 6824/13 vše v k.ú. Přerov, 
části pozemku p.č. 1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova a pozemku p.č. 
608 v k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2883/1 v 
k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 3820, jehož 
součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336,  příslušný k části 
obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. v k.ú. Přerov 
(Strojař) 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov - prostoru v budově občanské 
vybavenosti č.p. 336,  příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 
3800/2 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č.  756, příp. p.č. 
592  za část pozemku p.č 686/17, pozemky 665/24, p.č. 665/25, p.č. 
666/12 ve vlastnictví fyzické osoby vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 2617/2 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části p.č. 482/1 a pozemku p.č. 736/2 oba v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

7.2.3 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 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  - pozemků v k.ú. Přerov pro realizaci stavby „Propojení 
komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“  

p. Zácha 

7.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 831/55 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 5307/100 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
prostoru sloužícího k podnikání v budově bytový dům č.p. 122, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20)  

p. Zácha 
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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 

7.5.4 Úhrada za bezesmluvní užívání nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 571/2, p.č. 598, 
p.č. 528/8 všechny v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. 168 v k.ú. 
Popovice u Přerova 

p. Zácha 

7.5.5 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 2554/8 a části pozemku p.č. 2554/3 v k.ú. Přerov – 
materiál na stůl 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovitého majetku 
statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 3473/1, p.č. 3477/1, 
p.č. 4943/1, p.č. 4943/6, p.č. 5084/31 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 3412/15, p.č. 3412/19, p.č. 
3412/23, p.č. 3492/1, p.č. 3492/11 a p.č. 3492/12 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.12.1 Veřejný zakázka „Přerov – oprava místní komunikace ulice 
Wurmova “ – uzavření smlouvy o dílo 

p. Zácha 

7.12.2 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností – Dodatek č. 1 p. Zácha 

7.12.3 Smlouva o přeložkách veřejného osvětlení p. Zácha 

7.12.5 NPR Žebračka – náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření  - 
materiál na stůl 

p. Zácha 

7.13.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy – materiál na stůl p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací sestavených 
ke dni 31. 12. 2020 

Mgr. Kouba 

8.2 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle, ZŠ Za mlýnem a ZŠ 
Želatovská pro rok 2021  

Mgr. Kouba 

8.3 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských 
školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách základních 
škol a středisku volného času zřízených statutárním městem 
Přerovem pro školní rok 2021/2022  

Mgr. Kouba 

8.4 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 

9. Sociální záležitosti  

9.1 PŘEROV Cup 2021 – dotace – materiál na stůl Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a poskytnutí služeb: Personální 
audit příspěvkových organizací statutárního města Přerova a to: 
Sociální služby města Přerova, p. o., Zařízení školního stravování 
Přerov, Kratochvílova 30, Městská knihovna v Přerově, příspěvková 
organizace 

Mgr. Kouba 

10.2 Vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Přerova formou e-
learningu a SW aplikace ePersonalista 

primátor 

10.3 Obecně závazná vyhláška č. .../2021, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších 
předpisů 

primátor 

10.4 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2020  primátor 

10.5 Pověření k uzavírání sňatků primátor 
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10.6 Smlouva o spolupráci při provozování očkovacího centra - 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 


