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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 20.5.2022 

 

Svolávám 

86. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 26. května 2022 v 10.00 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  primátor 

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova 
za rok 2021 

Ing. Mazochová 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 10 Ing. Mazochová 

5.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Přerov, 
z. s. na částečné pokrytí nákladů na vydání publikace k 90. výročí 
veslování v Přerově 

Ing. Mazochová 

5.3 Žádost o poskytnutí dotace pro Moravský institut vzdělávání, o. p. 
s. na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí v soutěži 
Dance World Cup 

Ing. Mazochová 

5.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Moravskou hasičskou 
jednotu – hasičský sbor Penčice na částečné pokrytí nákladů na 
oslavy výročí založení sboru 

Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti   

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

7.1 Poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na podporu JSDH Přerov 
VI - Újezdec  

Ing. Mazochová 

7.2 Poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na podporu JSDH Přerov 
XIII - Penčice 

Ing. Mazochová 

7.3 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1226/2021 na realizaci stavby „Energetické úspory BD, nám. 
Fr. Rasche 3“ 

Ing. Mazochová 

7.4 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce školního 
hřiště Základní školy B. Němcové, Přerov" 

Ing. Mazochová 

7.5 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora“ - centralizované zadávání 
veřejných zakázek na telekomunikační služby, schválení záměru 
zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 
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7.6 Veřejná zakázka: „Technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva 
města Přerova“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

7.7 Veřejná zakázka „Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7.8 Veřejná zakázka „Přerov – rozšíření ubytovací kapacity v 
nouzovém bydlení“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

7.9 Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-
zimní stadion“ – schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1655/2021 

Ing. Mazochová 

7.10 „TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově“ – 
projednání a písemné schválení ceny investice na rekonstrukci 
objektu 

primátor 

7.11 Schválení Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. SML/0937/2022 na 
realizaci veřejné zakázky „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) 
- část konektivita“   

Ing. Mazochová 

7.12 Kompenzace Dluhonice – PD chodníky a parkovací plochy, 
veřejné osvětlení – smlouva o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. VPIC/MS/2022/00063 

Ing. Mazochová 

7.13 Regenerace sídliště Přerov -  Dvořákova I.etapa -uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o provedení přeložky rozvodného 
tepelného zařízení 

Ing. Mazochová 

7.14 Regenerace sídliště Přerov -  Dvořákova I.etapa - uzavření 
smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících 

Ing. Mazochová 

7.15 Veřejná zakázka „Parkoviště ul. Tománkova v Přerově“ - 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

7.16 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Výtlak vody z podjezdu do rybníku u Předmostí“- schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení 
vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

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

Ing. Mazochová 

7.18 Veřejná zakázka “Retence dešťových vod na Městském hřbitově v 
Přerově“ - zrušení výběrového řízení 

Ing. Mazochová 

8. Majetkoprávní záležitosti   

8.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - bytových jednotek č. 
2175/17, č. 2175/18, č. 2175/19 a č. 2175/20 v budově bytový dům 
č.p. 2175, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
3346/12 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 5) 

p. Zácha 

8.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
5307/466 o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 
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8.1.3 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
240/93 v budově bytový dům č.p. 240, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov 
(Budovatelů 3) 

p. Zácha 

8.2.1 Úplatný převod 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 

p. Zácha 

8.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 1261 a p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně 
- změna usnesení 

p. Zácha 

8.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 
6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 
Přerova  

p. Zácha 

8.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - komunikace na pozemcích p.č. 791 a p.č. 792 oba v k.ú. 
Čekyně 

p. Zácha 

8.5.1 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 

8.5.2 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 

8.5.3 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 

8.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6590/47, 
6590/54 a p.č. 6590/55, vše v k.ú. Přerov prominutím povinností 
(dluhu) povinným z předkupního práva. 

p. Zácha 

8.12.2 Sportoviště Přerov, s.r.o. - dodatek č. 2 k SOHZ, navýšení finanční 
podpory pro rok 2022 

p. Zácha 

9. Školské záležitosti  

9.1 Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – šetření stížnosti Mgr. Kouba 

9.2 Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem – výjimky 
z maximálního počtu dětí ve třídách  

Mgr. Kouba 

9.3 Úprava platu ředitelů    Mgr. Kouba 

9.4 Darovací smlouva – Sportoviště Přerov s.r.o.  Mgr. Kouba 

9.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu - PLAVÁNÍ 
PŘEROV z. s. 

Mgr. Kouba 

9.6 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Vyhlášení Dotačního programu na podporu zubního lékařství v 
Přerově 

Mgr. Kouba 

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

10.3 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k 
obecnímu bytu 

Mgr. Kouba 
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11. Různé  

11.1 Dodatek č. 6 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 

11.2 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2021  primátor 

11.3 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, 
Vnitřního předpisu č. 25/2017 a Vnitřního předpisu č. 11/2021 

primátor 

11.4 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2021/2022 

primátor 

11.5 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění 
nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní 
správy myslivosti 

primátor 

11.6 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě 
opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

primátor 

11.7 Návrh na uzavření Smluv o poskytnutí příspěvku za užívání 
místností pro konání voleb do Zastupitelstva města Přerova a o 
zajištění dalších souvisejících činností 

primátor 

11.8 Prominutí pohledávky (smluvní pokuty) za firmou MOTO-TRUCK 
CZ s. r. o. 

primátor 

11.8.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí Technického zařízení a 
instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných 
fotografií a podpisů – materiál na stůl 

primátor 

11.9 Udělení označení "Čestný hrob" a vydání Vnitřního předpisu č. 
.../2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro 
udělování označení "Čestný hrob" 

primátor 

11.10 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem  

primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


