
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 

 
  

V Přerově dne 12.11.2021 

 

 

Svolávám 

74. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne  18. listopadu 2021 v 9.00 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, nám. T.G.M. 1, Přerov 

 

 
 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu, schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 21 Ing. Mazochová 

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 21 – dodatek – materiál na stůl Ing. Mazochová 

4.2 Obecně závazná vyhláška č..../2021, o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství 

Ing. Mazochová 

4.3 Obecně závazná vyhláška č.../2021, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky 
č. 10/2020 

Ing. Mazochová 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 
2021 - 2027 

primátor 

6.2 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-2021 primátor 

6.3 Změna č. 12B Územního plánu města Přerova - vydání primátor 

6.4 Využití hotelu Strojař - revokace usnesení primátor 

6.5 Akční plán pro udržitelnou energii a klima Přerov (SECAP) - 
schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů souvisejících s výběrovým řízením v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu  

Mgr. Kouba 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2021 a akce 
přecházející do roku 2022 

Ing. Mazochová 

7.2 Veřejná zakázka „Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, 
Přerov 750 02“ – vyloučení účastníka výběrového řízení, 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 



7.3 Veřejná zakázka „Devítimístné vozidlo MP“ - schválení zadávacích 
podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7.4 Veřejná zakázka: „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (2. část)“ - 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

7.5 Veřejná zakázka „ZŠ Želatovská – rekonstrukce přípojky 
kanalizace a zdravotechniky“ – schválení záměru zadat veřejnou 
zakázku a schválení úpravy rozpočtu 

Mgr. Kouba 
Ing. Mazochová 

7.6 Veřejná zakázka „Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří 
do domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov“ - rozhodnutí o 
vyloučení účastníka výběrového řízení, o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

7.7 Veřejná zakázka „Stavební úpravy – garáž p. č. 57, k. ú. Kozlovice 
u Přerova“ – vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7.8 Veřejná zakázka „Oprava mostu přes potok Olešnice, ul. U 
Potoka, ev.č. PŘ/PEN-M01 v Přerově - Penčicích“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení 
vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7.9 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v 
Přerově“ – vyloučení účastníka výběrového řízení, zrušení 
výběrového řízení, schválení zadávacích podmínek a zahájení 
opakovaného výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

8. Majetkoprávní záležitosti   

8.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 893, 
p.č. 894 a p.č. 895 vše v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

8.1.2 Výpůjčka pozemků 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, p.č. 15/4, p.č. 15/6, 
p.č. 15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13 a p.č. 1145/14, vše v k.ú. 
Dluhonice TJ Sokol Dluhonice, z.s. a uazvření dodatku č. 1 k 
darovací smlouvě a smlouvě o výpůjčce č. MMPr/SML/1353/2020 
ze dne 19.9.2020  

p. Zácha 

8.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1034 v k.ú. 
Újezdec u Přerova, na základě využití předkupního práva podle 
ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 

8.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - podílu id. 5320/203682 na 
pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

8.1.5 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých 
věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
6050/239 a části pozemku p.č. 6050/298 oba v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

8.1.6 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci 
do vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
233/15 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Zácha 



8.1.8 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Stavebního bytového 
družstva Přerov – materiál na stůl 

p. Zácha 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 5042 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

8.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

8.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 5307/661, p.č. 5307/662, p.č. 5307/663, 
p.č. 5307/664, p.č. 5307/665, p.č. 5307/666, p.č. 5307/667, p.č. 
5307/668 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.2.5 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 

8.2.6 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 
1084, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18)  

p. Zácha 

8.2.7 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 

8.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – parkovací stání a chodník vybudované v rámci stavby 
„Bytový dům Vesna“ 

p. Zácha 

8.3.2 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky  

p. Zácha 

8.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 5276/10 a p.č. 
5276/11, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad do vlastnictví statutárního města Přerova  

p. Zácha 

8.4.1 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část 
pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  - 
dodatek č. 2 

p. Zácha 

8.5.1 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 633/11 v 
k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

8.5.2 Nájem nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemku p.č. 1961/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
nebytové jednotky č. 643/102 jiný nebytový prostor v budově 
bytový dům č.p. 643, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4) 

p. Zácha 

8.5.4 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  
prostor v budově jiná stavba č.p. 83, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí pozemku p.č. 179 v k.ú. Přerov (nám. 
TGM 4)  

p. Zácha 



8.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí statutárním městem Přerovem - garáží 
umístěných ve dvorním traktu budovy požární stanice na ulici 
Šířava 25, které jsou součástí pozemku p.č. 2265/1, k.ú. Přerov, 
za účelem umístění záložní mobilní techniky Moravské hasičské 
jednoty - hasičský sbor Přerov. 

p. Zácha 

8.6.2 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části 
obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v 
k.ú. Předmostí (Hranická 14)  

p. Zácha 

8.7.1 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem 
nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 
1311/5 v  k.ú. Henčlov 

p. Zácha 

8.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 571/2 v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

8.9.1 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova –  speciálního požárního automobilu AVIA A 30 K 

p. Zácha 

8.9.2 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o. 

p. Zácha 

8.12.1 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán 
společných zařízení" 

p. Zácha 

8.12.2 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Popovice u Přerova - "Plán 
společných zařízení" 

p. Zácha 

8.12.3 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - dodatek č.  20 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova 

p. Zácha 

8.12.4 Udělení výjimky 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 

8.12.5 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a 
zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

primátor 

8.12.6 Smlouva číslo: Z_S14_12_8120083146 o smlouvě budoucí o 
realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie. 

p. Zácha 

9. Školské záležitosti  

9.1 Předání dokončené investiční akce k hospodaření ZŠ U Tenisu   Mgr. Kouba 

9.2 Úprava platu ředitelů    Mgr. Kouba 

9.3 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v 
Přerově  

Mgr. Kouba 

9.4 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním  

Mgr. Kouba 

9.5 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 
vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

9.6 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu Mgr. Kouba 

9.7 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přerovsku 2022 - 
2024 

Mgr. Kouba 

10.2 Koncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 - 
2024 

Mgr. Kouba 



10.3 Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 - 
2024 

Mgr. Kouba 

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

11. Různé  

11.1 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Ing. Navrátil 

11.2 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu 
„Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění 
vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015 a 
Vnitřního předpisu č. 25/2017 

primátor 

11.3 Nařízení města Přerova č. ..../2021, kterým se mění Nařízení 
města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

11.4 Zahraniční pracovní cesta Kotor (Černá Hora) – materiál na stůl primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


