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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

     V Přerově dne 7.5.2021 

 

Svolávám 

62. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 13. května 2021 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, náměstí T.G.M. 1 v Přerově 

 

 

 

 

 

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 Komise pro majetkové záležitosti - pořízení dokumentu Bytová 
politika 

p. Zácha 

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 
rok 2020 

Ing. Mazochová 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 9 Ing. Mazochová 

5.2 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace č. SML/0371/2021 se subjektem Folklorní soubor 
Haná Přerov, z. s. 

Ing. Mazochová 

5.3 Žádost o individuální dotaci na projekt Paměť národa Střední 
Morava 2021 

Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

7.1 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 
konektivita“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7.2 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) – část 
stavba“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7.3 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 
vybavení odborných učeben“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7.4 Veřejná zakázka: „Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“ - 
rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení, výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

7.5 Veřejná zakázka „Lávka u pečovatelského domu, ul. Osmek“ – 
schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1677/2020 

Ing. Mazochová 

7.6 Pověření k realizaci akce „Průtah centrem-přeložka optického 
kabelu“ 

Ing. Mazochová 



2 

 

8. Majetkoprávní záležitosti   

8.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 291/7 v k.ú. 
Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

p. Zácha 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 1384 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

8.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
–pozemků p.č. 876, p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

8.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
podílu o velikosti id. 151/2736 na pozemku p.č. 5307/520 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

8.5.1 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 

8.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
prostor v budově jiná stavba č.p. 2804, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov 
– AGEL, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická s.r.o. 

p. Zácha 

8.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 4951/30, p.č. 
5056/1, p.č. 5063/1, p.č. 5731, p.č. 5733/1, p.č. 5733/2, p.č. 5734/1, 
p.č. 5734/20, p.č. 5734/24, p.č. 5734/25, p.č. 5734/26, p.č. 5734/29, 
p.č. 5734/30, p.č. 5744/1, p.č. 5745/1, p.č. 5745/18, p.č. 5746/1, p.č. 
5746/7, p.č. 5826/7 vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

8.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 7103/4, 
p.č.7106/86, p.č. 7106/87, p.č. 7106/89, p.č. 7106/94, p.č. 7114/4, 
p.č. 7116/4 vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

8.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 263, p.č. 
526/1 oba v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

8.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 1309, p.č. 
1313 oba v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

8.7.5 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem 
nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 
4967/20 v  k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.12.1 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 563 v k.ú. 
Újezdec u Přerova. 

p. Zácha 

8.12.2 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy – materiál na 
stůl 

p. Zácha 

8.12.3 Darovací smlouva   p. Zácha 

8.12.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SML/0586/2021 na stavbu "Přerov - 
oprava místní komunikace ulice Wurmova" 

p. Zácha 

8.13.1 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 

9. Školské záležitosti  

9.1 Základní škola Přerov, Svisle 13 – Oranžové hřiště 2021  Mgr. Kouba 

9.2 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 
Předmostí, Hranická 14 –  logopedické třídy   

Mgr. Kouba 
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9.3 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 – realizace projektu a přijetí 
nepeněžitého daru  

Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

9.5 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání II. pro ORP Přerov 
(MAP) 

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS Mgr. Kouba 

10.2 Odměna ředitelky Sociálních služeb města Přerova, p.o. – materiál 
na stůl 

Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

11.2 Změna vnitřního předpisu č. 17/2016 Pravidla konání sňatečných 
obřadů ve správním obvodu matričního úřadu Přerov, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

11.2.1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb primátor 

11.3 Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na 
kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky v 
k.ú. Čekyně 

primátor 

11.4 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2021 

primátor 

11.5 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2021 

primátor 

11.6 Petice občanů proti kácení v Přerově primátor 

11.7 Záměr statutárního města Přerova - vytvoření veřejné grilovací zóny 
v oblasti Laguny 

Mgr. Navařík, 
Ph.D. 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


