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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 23.4.2021 

 

Svolávám 

61. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 29. dubna 2021 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, náměstí T.G.M. 1 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu  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 č. 8 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Pověření k realizaci investiční akce „Rekonstrukce 1. a 2. NP v 
objektu zdravotní školy v Přerově - konektivita“ 

Ing. Mazochová 

6.2 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci 
veřejné zakázky „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-
zimní stadion“ 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Pořízení 2ks automobilů pro potřeby JSDH Přerov 
VII - Čekyně a JSDH Přerov V - Dluhonice“ – schválení zadávacích 
podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 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 výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 
účely home office“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.7 Dětské hřiště ul. Petřivalského-uzavření smlouvy o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie 

Ing. Mazochová 
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6.8 Veřejná zakázka „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická 
přes výstaviště“ - zrušení zadávacího řízení – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Propagační a reklamní služby“ – schválení výběru 
dodavatele – materiál na stůl 

primátor 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 418/1 a 
pozemku p.č. 245/2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – části pozemku p.č. 5031 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205/1 v 
k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. st. 538 a p.č. 
st. 539 oba v k.ú. Předmostí  

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1366 v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  

p. Zácha 

7.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí - schválení 
omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod 
realizován. 

p. Zácha 

7.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
podílu o velikosti id. 12/38 na pozemku p.č. 2553/45 v k.ú. Přerov. 

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. 1019/1, 4964/4, 4965/2, 5035/1, 5036/1, 
5036/3 a 5070/1, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.2 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemcích p.č.  4997, p.č. 254 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.12.1 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemků p.č. 5, p.č. 124 a p.č. 
894/1 všechny v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.12.2 Souhlas s umístěním stavby na nemovitém majetku statutárního 
města Přerova – na pozemcích p.č. 247, části p.č. 248/1, části p.č. 
250, části p.č. 403 a části p.č. 404 vše v k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

7.12.3 Souhlas s umístěním stavby na nemovitém majetku statutárního 
města Přerova – na částech pozemků p.č. 426/9 a p.č. 426/18 oba v 
k.ú. Předmostí  

p. Zácha 

7.12.4 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) a z 
dopravní značky č. B 28 „Zákaz zastavení" 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při základních 
školách zřizovaných statutárním městem Přerovem  

Mgr. Kouba 

8.2 Mateřská škola Přerov, Optiky 14  Mgr. Kouba 

8.3 Obědy do škol v Olomouckém kraji III – souhlas zřizovatele  Mgr. Kouba 

8.4 Školní hřiště při základních školách – zpřístupnění veřejnosti – 
materiál na stůl 

Mgr. Kouba 
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8.5 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání II. pro ORP Přerov 
(MAP) - materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Nájemní smlouva části nebytových prostor v objektu Domova pro 
seniory, č.p. 3217, příslušného k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p. č. 5196/25 v k. ú. Přerov 

Mgr. Kouba 

9.2 Poskytnutí dotace – Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková 
organizace 

Mgr. Kouba 
 

9.3 Opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným 
výskytem sociálně nežádoucích jevů podle ustanovení § 33d 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Použití znaku města Přerova primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy  primátor 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


