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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 30.7.2021 

 

Svolávám 

67. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 3. srpna 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 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 14 Ing. Mazochová 

4.2 Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Blažkův dům – inovační centrum – smlouva o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. 
Z_S24_12_8120075859 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“, 
„Blažkův dům-inovační centrum (technologie)“ a „Blažkův dům-
inovační centrum (technický dozor)“ – změna smluvního 
zastoupení zadavatele 

primátor a  
Ing. Vrána 

6.3 Veřejná zakázka „Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří 
do domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení 
vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-
zimní stadion“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu zdravotní 
školy v Přerově“ – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/0663/2021 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy 
Přerov, Trávník 27“ – schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1209/2020 

Ing. Mazochová 
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6.7 Veřejná zakázka „Aktualizace DTMM pro GIS MMPr“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení 
vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.8 Pověření k realizaci akce: Úpravy silnice I/47 v místě napojení 
EMOS-trubní propustek 

Ing. Mazochová 

6.9 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/0781/2021, číslo smlouvy zhotovitele 202121130016, na 
realizaci stavby „Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“ 

Ing. Mazochová 

6.10 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 
účely home office“ - rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového 
řízení, rozhodnutí o zrušení výběrového řízení, schválení 
zadávacích podmínek a zahájení opakovaného výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.11 Veřejná zakázka „Energetické úspory BD, nám. Fr. Rasche 3“ – 
rozhodnutí o vyloučení dodavatele, rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova -   pozemků p.č. 
1885/5, 1885/14, 1887/2, 5307/349, 5307/351, 5307/352, 
5307/353, 5307/354, 5307/355, 5307/360, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměry statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 2 ke 
smlouvě o zřízení práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014, kterou 
uzavřely statutární město Přerov a spolek TK PRECHEZA Přerov 
z.s. dne 22.10.2014, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní č. MMPr/SML/1074/2014, kterou uzavřely statutární 
město Přerov a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014 
a úplatného převodu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova - částí pozemků p.č. 3344/3, p.č. 3345/2 a p.č. 
3345/16, vše v k.ú. Přerov – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 217, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 
1746, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 
22) 

p. Zácha 

7.6.1 TJ Spartak Přerov - uzavření dodatku č. 4 - rozšíření účelu 
výpůjčky, souhlas s dočasným přenecháním pozemku p.č. 6724/1 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 829, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 1981/16 (Jasínkova 4) a části pozemku p.č. 1981/45 vše v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - podílu id. 6/72 pozemku p.č. 6105/32 
v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2176/60, 
1649/1, k.ú. Bochoř a pozemku p.č. 474/2, k.ú. Lověšice u 
Přerova. 

p. Zácha 
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7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 549/22 v k.ú. Lověšice 
u Přerova. 

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 7116/4 a p.č. 
7114/4 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.12.1 Žádost spol. WARIDELTA reality s.r.o., o vydání souhlasu se 
stavbou na pozemku p.č. 508/2 v k.ú. Lověšice u Přerova - 
„Výrobně skladovací hala včetně umístění na výrobu hmot na bázi 
polyuretanu vč. souvisejících staveb. 

p. Zácha 

7.12.2 Dodávka nerezových mlžných bran s květináči na mobilní zeleň - 
uzavření kupní smlouvy  

p. Zácha 

7.12.3 Udělení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, 
z dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a) a z 
dopravní značky č. B 28 „Zákaz zastavení".  

p. Zácha 

8. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2022 Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje Mgr. Kouba 

9.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

9.3 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

9.4 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 
rok 2021/2022 

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

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

10.2 Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. - dotace 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 Cena města Přerova 2021 primátor 

11.3 Zřízení 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 


