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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

     V Přerově dne 9.7.2021 

 

Svolávám 

66. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 15. července 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 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku na základě 
doporučení hlavní inventarizační komise 

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 13 Ing. Mazochová 

4.2 Zapojení dotace poskytnuté Olomouckým krajem Kulturním a 
informačním službám města Přerova na "Marketingové aktivity 
MIC Přerov v roce 2021" 

primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 
2021-2030 

Mgr. Kouba 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace "Stavební 
úpravy objektu č. p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely 
přemístění služebny Městské policie a JSDH" - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka N006/20/V00031896 „Revitalizace vodního 
ekosystému v Předmostí“: rozhodnutí o opatření k nápravě podle § 
49 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele, 
rozhodnutí o výzvě k uzavření smlouvy s dalším účastníkem 
zadávacího řízení, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Stavební úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov 
XI - Vinary“ – vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 
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6.5 Veřejná zakázka „Oprava komunikace Žerotínovo náměstí, Přerov 
– 2. část“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Propojení 
cyklostezky Velká Dlážka - Hranická" 

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Cyklostezka na 
ulici Palackého v Přerově" 

Ing. Mazochová 

6.8 Kompenzace Dluhonice - II.etapa - poskytnutí dotace z 
Olomouckého kraje 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3157/1 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 2641/17 
v budově bytový dům č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  2487/10 v 
k.ú. Přerov (Purkyňova 2) 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 75/1 a 
p.č. 413 v k.ú. Lýsky 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 
2632/13 v budově bytový dům č.p. 2632, 2633, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl.  a nádvoří  
v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
437 v k.ú. Penčičky  

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 3443/28 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.1 Uzavření nájemní smlouvy k částem silnice číslo III/0557 ve 
vlastnictví Olomouckého kraje za účelem provedení stavby 
"Oprava opěrné zídky a chodníku v železničním podjezdu na ul. 
Moštěnská v Přerově III - Lověšicích" 

p. Zácha 

7.7.1 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem 
nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 88 
v  k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 3412/15, p.č. 3412/19, p.č. 
3412/23 vše v k.ú. Přerov - změna usnesení                                                                                                                                                                  

p. Zácha 

7.9.1 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – osobního automobilu ŠKODA Fabia combi 

p. Zácha 

7.13.1 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Stanovení výše úhrad za užívání školního hřiště při ZŠ U Tenisu 
veřejností   

Mgr. Kouba 

8.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 
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8.3 Sestavení komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ky Městské knihovny v Přerově, 
příspěvkové organizace - jmenování členů komise pro výběrové 
řízení včetně předsedy, určení organizačního pracovníka komise 
pro výběrové řízení                                                                                                                                                                                               
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele/ky Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov 

Mgr. Kouba 

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

10. Různé  

10.1 Vzdání se práva na náhradu škody po zastupitelce Mgr. V.V., 
Ph.D.  ve výši 7 495,80 Kč a spoluúčasti ve výši 1 000,-- Kč a 
odpis pohledávky v celkové výši 8 495,80 Kč, přičemž se jedná o 
škodu vzniklou při výkonu funkce zastupitele statutárního města 
Přerova 

primátor 

10.2 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov IX-Lýsky primátor 

10.3 Petice občanů proti nepřizpůsobivým občanům v domě Jižní čtvrť 
II 2491/5, Přerov. 

primátor 

10.4 Nominace do dozorčí rady HC ZUBR Přerov, z.s. primátor 

10.5 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních  

primátor 

10.6 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 
Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Ing. Navrátil 

10.7 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 
Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Ing. Navrátil 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


