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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

      V Přerově dne 4.6.2021 

 

Svolávám 

64. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 10. června 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  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 11 Ing. Mazochová 

4.2 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku - statutárního města Přerova 

Ing. Mazochová 

4.3 Prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství pro 
provozovatele předzahrádek – materiál na stůl 

primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Revitalizace Juta – Průpich, park Na Přádelně primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Stavební úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov 
XI - Vinary“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Energetické úspory BD, nám. Fr. Rasche 3“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov“ – 
vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Pořízení 2ks automobilů pro potřeby JSDH 
Přerov VII - Čekyně a JSDH Přerov V - Dluhonice“ -  rozhodnutí o 
výběru dodavatele, rozhodnutí o vyloučení dodavatele, schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „ Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 
účely home office “– rozhodnutí o zrušení výběrového řízení 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 
stavební úpravy)“ – vyloučení účastníka zadávacího řízení 

primátor a  
Ing. Vrána 
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6.7 Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení – smlouva o 
uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických 
zařízení k distribuční soustavě č. 21_SOBS01_4121803712 

Ing. Mazochová 

6.8 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/0331/2021, číslo smlouvy zhotovitele 30-2020, na realizaci 
stavby „Most Př – Žeravice – M02, U Stadionu“ 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – spoluvlastnického podílu na 
pozemku p.č. 1271 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
90/101 v budově bytový dům č.p. 90,  91, 92, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  596/4 v k.ú. Přerov 
(Bratrská 21) 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova -   částí pozemků p.č. 
3391/1, 6377, 6378, 6381, 6852/1, 7106/50, 7106/51, 7106/52, 
7106/53, 7106/54, 7106/55, 7108/129, 7108/137, 7108/141, 
7108/142, 7114/9, 7114/11, 7114/12, 7114/10 a 7114/13, vše v 
k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – části pozemku 
p.č. 510/8 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.5.2 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy pachtovní a smlouvy o výpůjčce  - 
vyjmutí částí pozemků p.č. 60/4 a p.č. 60/12 oba v k.ú. Popovice u 
Přerova z předmětu smlouvy  

p. Zácha 

7.5.3 Snížení/prominutí nájemného z částí pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Přerov užívaných  jako předzahrádka k 
restauračnímu zařízení – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
částí pozemku p.č. 30/71 v k.ú. Předmostí  

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u 
Přerova 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 5875/51, 
6105/10, 6200/1, 7160/1, 7160/2, 7166/49, 7166/87, 7166/92, 
7166/135 a 7166/136, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1016/4 a 1312, 
k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

7.7.4 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova - pozemcích p.č. 2155/1 a 2162/2, oba v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.12.1 Smlouva s Českou republikou – Úřadem práce ČR o podmínkách 
užívání prostor v budově administrativy č.p. 2015, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1239 v k.ú. 
Přerov (Smetanova 7) a poskytování služeb v souvislosti s jejich 
užíváním  

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

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

8.2 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Kouřílkova  Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé   
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10.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při provozování očkovacího 
centra 

primátor 

10.2 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2020/2021 

primátor 

10.3 Uzavření Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další 
zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti 
Ministerstva vnitra 

primátor 

10.4 Podněty a připomínky z 19. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova – 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 


