
 

RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

               V Přerově dne 9.4.2021 

 

Svolávám 

60. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 15. dubna 2021 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, nám. T.G.M. 1 v Přerově 
 

 

PROGRAM: 

 
 

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 7 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka ze stavební uzávěry – “Zpevněné plochy - ČMŽO“. primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Kompenzace Dluhonice - II. etapa Ing. Mazochová 

6.2 Uzavření Smlouvy č. 182/M1/2021 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 
rok 2021 - Podchod cyklostezky - Přerov  

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ -  
rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická 
přes výstaviště“ – vyloučení účastníka zadávacího řízení, 
schválení výběru dodavatele 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – 
schválení dohod o zrušení smluv, schválení Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o poskytování služeb č. SML/0696/2020 

primátor 

6.6 Veřejná zakázka „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“ - 
rozhodnutí o vyloučení dodavatele, rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov –  nebytové jednotky č. 
555/6 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 

7.2.1 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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7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova  -  pozemků 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.                                                                
Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod vlastnictví 
statutárního města  Přerov - pozemků  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, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –    
části pozemku  p.č. 91/1 v k.ú. Lýsky.     

p. Zácha 

7.5.2 Snížení nájemného z nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerov - z prostor  v objektu občanského vybavení č.p. 1, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 
p.č. 254 v k.ú. Přerov (přerovský zámek) – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov 
– části pozemků p.č. 3619/1, p.č. 5005  v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.12.1 Veřejná zakázka „Modernizace systému sběru v Přerově v rámci 
ITI“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení 

primátor  
a 
Ing. Střelec 

7.12.2 Odpis pohledávek z důvodu zániku dlužníků p. Zácha 

7.12.3 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - změna dílčích 
rozpočtů 

p. Zácha 

7.13.1 Schválení účasti Statutárního města Přerov, společností s 
majetkovou účastí statutárního města Přerova a příspěvkových 
organizací v centralizovaném zadání veřejné zakázky na 
poskytování dodávek zemního plynu a elektrické energie 

Ing. Mazochová 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola Přerov, Svisle 13 – realizace projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a podání žádosti o nadační 
příspěvek Oranžové hřiště 2021  

Mgr. Kouba 

8.2 ScioŠkola společnosti www.scio.cz, s.r.o. – stanovisko města  Mgr. Kouba 

8.3 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.4 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – nabídka 
trvale nepotřebného majetku 

Mgr. Kouba 
 

8.5 Výzva Ministerstvu zdravotnictví České republiky a Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - materiál na stůl 

 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 VIAVIS - poskytnutí konzultačních služeb  primátor 

10.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb primátor 

10.3 Změna Jednacího řádu Rady města Přerova primátor 

10.4 Návrh termínů konání Rady města Přerova na II. pololetí 2021 primátor 

10.5 Podněty a připomínky z 18. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova - materiál na stůl 

 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 
 
 

        Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


