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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 3.9.2021 

 

Svolávám 

69. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 8. září 2021 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, náměstí T.G.M. 1 

 

 

PROGRAM: 

 

 
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. 16 Ing. Mazochová 

4.2 Příprava inventarizace majetku a závazků za rok 2021 p. Košutek, 
předseda HIK 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 
účely home office“ – rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o 
vyloučení dodavatele, a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Oprava komunikace Žerotínovo náměstí, Přerov – 
2. část“ –rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka “Propustek ev.č. Př-Vin-P3 na ul. U Zahradnictví v 
Přerově XI – Vinarech“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti pěti ZŠ v Přerově 
- fotovoltaika“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení 

Ing. Mazochová 
Mgr. Kouba 

6.5 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (technický dozor)“ 
- schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení 

primátor 
Ing. Vrána 

6.6 Veřejná zakázka „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (2. část)“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro 
otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kulturního domu v Dluhonicích“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 
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6.8 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1849/2020 na 
poskytnutí služeb „Zpracování projektových dokumentací - 
Kompenzace Dluhonice – I. etapa“, Část 1.: Zpracování projektové 
dokumentace „Kompenzace Dluhonice – PD chodníky a parkovací 
plochy, veřejné osvětlení“ 

Ing. Mazochová 

6.9 Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení – smlouva o 
uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických 
zařízení k distribuční soustavě č. 21_SOSB01_4121838209 

Ing. Mazochová 

6.10 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0482/2021 na 
realizaci veřejné zakázky „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“  

Ing. Mazochová 

6.11 Veřejná zakázka „Dodávka serveru pro městský kamerový dohlížecí 
systém“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – část pozemku p.č. 4516/1 v 
k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
část 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 

7.5.2 Snížení nájemného z nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerov - z prostoru  sloužícího podnikání v budově bydlení 
č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  
pozemku p.č. 3348  v k.ú. Přerov (U Bečvy 1)  a z prostoru 
sloužícího podnikání v objektu k bydlení č.p. 968, příslušném k části 
obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 1255 v k.ú. 
Přerov (Komenského 25) 

p. Zácha 

7.5.3 Prominutí nájemného za rok 2021 u nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerov – částí pozemků užívaných jako 
předzahrádky k restauračnímu zařízení  

p. Zácha 

7.6.1 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 

7.6.2 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.6.3 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
- prostoru v budově jiná stavba č.p. 84, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 155 v k.ú. Přerov 
(Bratrská 2) – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.12.1 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPIC/MS/2021/00104 

p. Zácha 

7.12.2 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120075515, které bude 
dotčeno stavbou „Parkoviště ulice Tománkova v Přerově“.  

p. Zácha 

7.12.3 Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení při realizaci stavby 
„Oprava chodníku v ul. Bratrská v Přerově“  

p. Zácha 

7.12.4 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)  

p. Zácha 
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7.12.5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách užívání prostor a 
poskytování služeb s Českou republikou – Krajským ředitelstvím 
policie Olomouckého kraje o podmínkách užívání prostor v budově 
administrativy č.p. 2015 (Smetanova 7), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 – pokračování projektu 
„Školní set“   

Mgr. Kouba 

8.2 Souhlas s bezplatným přenecháním svěřeného majetku ZŠ a MŠ 
Hranická ve prospěch SVČ ATLAS a BIOS 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Stanovení doby – termínů sňatků v roce 2022  primátor 

10.2 Zajištění přepravy osob – Dluhonice   Ing. Navrátil 

10.3 Památný den Sokolstva – vyvěšení vlajky Mgr. Navařík, 
Ph.D. 
Mgr. Kouba 

10.4 Dotační titul MVČR „Dotace pro strážníky 2021“ – materiál na stůl primátor 

10.5 Podněty a připomínky z  20. 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 


