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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 21.5.2021 

 

Svolávám 

63. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat ve středu 26. května 2021 v 9.30 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  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 10 Ing. Mazochová 

4.2 Přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč Ing. Mazochová 

4.3 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a Olomouckým krajem na Přerovské svatovavřinecké 
hody 2021 

primátor 

4.4 Poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s. na likvidaci 
škod po ekologické havárii v řece Bečvě 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima primátor a  
Mgr. Kouba 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ - 
rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 
účely home office“ – rozhodnutí o vyloučení dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s účastníkem, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako 2. ekonomicky nejvýhodnější v pořadí 

Ing. Mazochová 

6.4 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Pořízení firewallů“ primátor a 
Ing. Mazochová 
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6.5 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1593/2020 na 
poskytnutí služeb „Zpracování projektových dokumentací - 
Kompenzace Dluhonice – I. etapa“, Část 2.: Zpracování projektové 
dokumentace „Kompenzace Dluhonice – PD rozvojová lokalita 
Záhumení“ 

Ing. Mazochová 

6.6 Pověření k uzavření smlouvy „Regenerace sídliště Přerov-
Dvořákova I. etapa-přeložky inženýrských sítí “ 

Ing. Mazochová 

6.7 Pořízení dopravního automobilu pro JSDH  Přerov VII - Čekyně - 
poskytnutí dotace z Olomouckého kraje  

Ing. Mazochová 

6.8 Pořízení dopravního automobilu pro JSDH  Přerov V - Dluhonice - 
poskytnutí dotace z Olomouckého kraje  

Ing. Mazochová 

6.9 Poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na podporu JSDH Přerov 
VI - Újezdec  

Ing. Mazochová 

6.10 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Výměna parket ve 
velkém, malém sále a předsálí Městského domu v Přerově" 

Ing. Mazochová 

6.11 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 
stavební úpravy)“, „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“, 
„Blažkův dům-inovační centrum (technologie)“ a „Blažkův dům-
inovační centrum (technický dozor)“ – změna smluvního 
zastoupení zadavatele – materiál na stůl 

primátor  
 

6.12 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické 
náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku 
„Snížení energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – rekuperace“ – 
materiál na stůl 

Mgr. Kouba a 
Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1374, 
p.č. 1375, p.č. 1377 vše v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí (sportovních hal) do majetku statutárního města Přerova – 
budovy č.p. 3250 stavba občanského vybavení v části obce Přerov 
I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budovy bez čp/če 
stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov, na základě 
využití předkupního práva – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov - bytové jednotky č. 1378/14 v budově bytový dům č.p. 
1351, 1353, 1378, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4)  

p. Zácha 

7.2.2 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 

7.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 1596  v k.ú. Žeravice. Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o právu a podmínkách využití účelové komunikace č. 
I/55 

p. Zácha 

7.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. st. 268/4, p.č. 367/2, p.č. 367/9, p.č. 370/6 
a p. č. 556/1, vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Zácha 

7.2.5 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerov - bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, 
č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)   

p. Zácha 
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7.2.6 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - bytové jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 457, 
č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)  

p. Zácha 

7.2.7 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerov - bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v 
k.ú. Přerov (Trávník 20)  

p. Zácha 

7.2.8 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 2294/2, jehož součástí je budova - stavba 
pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce 
Přerov I-Město, části pozemku p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7 a 
částí pozemku p.č. 2883/1, vše v k.ú. Přerov a zřízení zástavního 
práva k těmto nemovitým věcem v souvislosti s jejich převodem – 
materiál na stůl 

p. Zácha 

7.3.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – budovy č.e. 608 rodinná 
rekreace v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
2554/7 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva. 

p. Zácha 

7.3.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - komunikace a částí pozemků p.č. 560, p.č. 226, p.č. 375, 
p.č. 379, p.č. 562, p.č. 565, p.č. 704 vše v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.4.1 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 368/4 za část 
pozemku p.č. 368/2 oba v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.4.2 Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 5289/2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  
část pozemku p.č. 5290/97 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti 
Dřevočal s.r.o. 

p. Zácha 

7.4.3 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část 
pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  - 
dodatek  

p. Zácha 

7.5.1 Přechodné snížení nájemného z nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerov - z prostor v budově občanské 
vybavenosti č.p. 2621, příslušné k části obce Přerov I-Město, která 
je součástí pozemku p.č. 5198/8, pozemku p.č. 5198/57  v k.ú. 
Přerov a movitých věcí (Žižkova 12) a z prostor v budově jiná 
stavba  č.p. 1586, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 5307/75 v k.ú. Přerov (Bří Hovůrkových 10)  

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1064/9, v k.ú. Bochoř. 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 1367, p.č. 
1449/2, p.č. 1477/2, vše v k.ú. Bochoř. 

p. Zácha 

7.12.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov - bytové jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č.p. 
1963, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 
a pozemku p.č. 2140 v k.ú. Přerov (Nám.Svobody 4)  

p. Zácha 

7.12.2 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 
1084, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18)  

p. Zácha 
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7.12.3 Stavba „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes 
výstaviště“ - převod dokumentace a práv a povinností ze 
stavebního povolení a územního rozhodnutí 

p. Zácha 

7.12.4 Uzavření Smlouvy o vybudování horkovodní přípojky a objektové 
předávací stanice, o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie 
pro vytápění a dodávce teplé vody, o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene - budova Zdravotní školy Přerov. 

p. Zácha 

7.12.5 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy  p. Zácha 

7.12.6 Veřejná zakázka “ Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“ - 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

p. Zácha a 
Ing. Střelec 

7.13.1 Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – dvě přípravné třídy   Mgr. Kouba 

8.2 ZŠ a MŠ Hranická – zrušení součásti středisko volného času  Mgr. Kouba 

8.3 KSK Limit, z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního 
programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti 
sportu 

Mgr. Kouba 

8.4 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídách MŠ Újezdec  Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na III. etapě 
opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově. 

primátor 

10.2 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 

10.3 Souhlas zřizovatele s proplacením faktur souvisejících s 
pořádáním 37. ročníku Československého jazzového festivalu 

primátor 

10.4 Změna stanov obchodní společnosti Servisní společnost odpady 
Olomouckého kraje, a.s. – materiál na stůl 

Ing. Střelec 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


