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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 18.6.2021 

 

Svolávám 

65. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 24. 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. 12 Ing. Mazochová 

4.2 Pověření k uzavírání smluv  Ing. Mazochová 

4.3 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Mazochová 

4.4 Zapojení dotace poskytnuté Olomouckým krajem Kulturním a 
informačním službám města Přerova na "Přerovské 
svatovavřinecké hody 2021" 

primátor 

5. Rozvojové záležitosti    

5.1 Dohoda o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování svedení 
vody z podjezdu k rybníkům v Předmostí  

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Cyklostezka Palackého - žádost o dotaci  Ing. Mazochová 

6.2 Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda, Přerov Ing. Mazochová 

6.3 Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 
Trávník 27 - žádost o dotaci 

Ing. Mazochová 

6.4 Pořízení firewallů Ing. Mazochová 

6.5 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo SML/0466/2021 na 
realizaci stavby „Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí 
Městského domu v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 
účely home office“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Retence dešťových vod na Městském hřbitově v 
Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Propustek ev.č. Př-Vin-P3 na ul. U Zahradnictví 
v Přerově XI – Vinarech“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 
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6.9 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 
stavební úpravy)“ – schválení výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy 

Primátor a  
Ing. Vrána 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 58 v 
k.ú. Žeravice  

p. Zácha 
 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č.  460/1 
o výměře cca 80 m2, pozemku p.č. 460/2 a pozemku p.č. 460/3, 
vše v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 461/2 v k.ú. Přerov ve 
vlastnictví právnické osoby. 

p. Zácha 
 

7.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 7204, p.č. 7219, p.č. 7257 v k.ú. Přerov, p.č. 1305/2 
v k.ú. Henčlov, p.č. 2604/1 a p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad 
Bečvou. 

p. Zácha 
 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  
nebytové jednotky č. 555/8 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 
 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
části pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 
 

7.6.2 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 137 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 8) 

p. Zácha 
 

7.6.3 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 216/9 a pozemku p.č. st. 540 oba v k.ú. 
Předmostí – dodatek č. 1 

p. Zácha 
 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 519, p.č. 
528/7, p.č. 528/8  a p.č. 571/2 vše v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 
 

7.7.2 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem 
nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 
396/3 v  k.ú. Vinary u Přerova 

p. Zácha 
 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1633/1, 
1665/1, 2176/27, 1660 a 1602/2 k.ú. Bochoř. 

p. Zácha 
 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti k nemovitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemkům p.č. 549/13 v 
k.ú. Lověšice u Přerova a p.č. 1477/2, p.č. 1665/1, p.č. 2176/27, 
vše v k.ú. Bochoř 

p. Zácha 
 

7.8.1 Podnájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 a č. 5 v polyfunkčním 
bytovém domě č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
na pozemku p.č. 225, v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) 

p. Zácha 
 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k podílu id. ½ pozemku p.č. 
590/7 v k.ú. Předmostí prominutím povinností (dluhu) povinným z 
předkupního práva. 

p. Zácha 
 

7.12.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 49/3 v 
budově bytový dům č.p. 49, příslušné k části obce Přerov II-
Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí (Hranická 13) 

p. Zácha 
 



3 

 

7.12.3 Příkazní smlouva - pronájem parkovacích karet pro volné 
parkování na parkovišti na střeše obchodní galerie (budova 
bývalého Prioru) na ul. Čechova v Přerově - uzavření dodatku č. 1                                                                                                                                                                               
Převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - 
400 ks parkovacích karet pro volné parkování na parkovišti na 
střeše GALERIE PŘEROV na ul. Čechova v Přerově 

primátor a  
p. Zácha 
 

7.12.4 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPIC/MS/2021/00060, která bude dotčena stavbou „Parkoviště 
ulice Budovatelů, Přerov“.  

p. Zácha 
 

7.12.5 Veřejná zakázka “ Modernizace systému sběru v Přerově v rámci 
ITI“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy 

primátor a 
Ing. Střelec 

7.12.6 Dohoda o spolupráci - úklid prostranství na Švédských šancích p. Zácha 

7.12.7 Dohoda o užívání pozemků za účelem zřízení dočasné objízdné 
trasy přes Výstaviště Přerov – materiál na stůl 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Odměny ředitelům škol a školských zařízení, Městské knihovny v 
Přerově a Sociálních služeb města Přerova 

Mgr. Kouba 

8.2 Úprava platu ředitelů základní školy   Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

8.4 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Lešetínská  Mgr. Kouba 

8.5 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I a Český 
svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov II – žádosti o 
poskytnutí peněžitých darů  

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Obec přátelská seniorům 2021 - přijetí nepeněžitého daru, 
smlouva o bezúplatném užívání 

Mgr. Kouba 

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

9.3 "Zázemí pro poskytování sociálních služeb Charity Přerov v 
Přerově - Předmostí" – souhlas s projektem a jeho realizací na 
území obce Přerov 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Podpora programových produktů firmy ESRI pro roky 2022–2024 primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


