
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 2.12.2021 

 

Svolávám 

76. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  9. prosince 2021 v 9.00 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, nám. T.G.M. 1, Přerov 

 

 

PROGRAM: 

 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 23 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3 - žádost o 
poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám 

Ing. Mazochová 

6.2 Schválení Smlouvy č. 1200600045 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí České republiky - Hospodaření 
se srážkovou vodou v budovách základních škol v Přerově 

Ing. Mazochová 

6.3 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci 
„Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově" 

Ing. Mazochová 

6.4 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0843/2021 na 
realizaci stavby „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“ 

Ing. Mazochová 

6.5 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci 
„Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“ 

Ing. Mazochová 

6.6 Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická -uzavření smlouvy 
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících 

Ing. Mazochová 

6.7 Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově - žádost 
o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ - 
schválení „Výzvy k podání nabídek“ a zadávacích podmínek, 
schválení zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení 
ZŠ Přerov, Želatovská 8“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 
Mgr. Kouba 

6.10 Veřejná zakázka „Devítimístné vozidlo MP“ – rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem - materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  



7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov – bytové jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č.p. 
1963, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 
a na pozemku p.č. 2140 v k.ú. Přerov (Nám. Svobody 4)  

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky č. 90/101 v budově bytový dům č.p. 
90,  91, 92, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  
596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21) 

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 

7.5.2 Nájem a výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 

p. Zácha 

7.6.1 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.  

p. Zácha 

7.7.1 Nájem, zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve 
vlastnictví Povodí Moravy s.p.  – části pozemku p.č. 660 v k.ú. 
Penčičky 

p. Zácha 

7.7.2 Zápis věcných břemen ve stávajících trasách na základě 
souhlasného prohlášení v souvislosti s rekonstrukcí rozvodných 
tepelných zařízení  realizovanou společností Veolia Energie ČR, 
a.s.  

p. Zácha 

7.12.1 Smlouva o úhradě finančních prostředků na úhradu odvodu za 
trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu mezi 
statutárním městem Přerov a obecně prospěšnou společností 
Areál pohody a sportu o.p.s. 

p. Zácha 

7.12.2 Smlouva o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a 
akumulátorů mezi statutárním městem Přerov a společností 
ECOBAT s.r.o. 

primátor 

8. Školské záležitosti  

8.1 Použití provozního příspěvku ZŠ  Mgr. Kouba 

8.2 Obědy do škol v Olomouckém kraji III – souhlas zřizovatele  Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

8.4 Úprava platů ředitelů  Mgr. Kouba 

8.5 Odměna ředitelce Sociálních služeb města Přerova, p.o.  Mgr. Kouba 

8.6 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Zajištění sociálních pohřbů – schválení uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Koncepce obměny, modernizace a rozšiřování městského 
kamerového dohlížecího systému 2022 -2030 

primátor 



10.2 Změna vnitřního předpisu č. 19/2015 Pravidla pro čerpání 
prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 
Přerova a pro poskytování příspěvku na stravování členům 
Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce 
dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova, ve 
znění Vnitřního předpisu č. 28/2017, Vnitřního předpisu č. 
10/2018, Vnitřního předpisu č. 3/2019 a Vnitřního předpisu č. 
14/2019 

primátor 

10.3 Uzavření smlouvy o výpůjčce – výstavní panely. Primátor 

10.4 Uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě č. SML/1070/2018 o vytvoření 
zvukově-obrazového záznamu.  

Primátor 

10.5 Uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě č. SML/1070/2018 o vytvoření 
zvukově-obrazového záznamu.  

Primátor 

10.6 Smlouva o grafickém zpracování a tisku měsíčníku Přerovské listy primátor 

10.7 Poskytnutí nepeněžitého daru a uzavření smlouvy, MŠ Přerov – 
Újezdec 

primátor 

10.8 Odpověď na petici obyvatel ulice Durychova primátor 

10.9 Stížnost na ředitele KIS Přerov, p.o. primátor 

10.10 Podněty a připomínky z  22. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova - materiál na stůl 

primátor 

10.11 Návrh termínů konání Rady města Přerova v roce 2022 - 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 


