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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 24.6.2022 

 

Svolávám 

88. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 30. června 2022 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  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 12 Ing. Mazochová 

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 12 – dodatek – materiál na stůl Ing. Mazochová 

4.2 Vnitřní předpis č…./2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 3/2020 
o postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské 
policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a vyřazení 
(odpisu) pohledávek  

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Změna Územního plánu města Přerova – knihovna primátor 

5.2 Změna č. 16A a 16B Územního plánu města Přerova – Popovice, 
Penčice 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Schválení Dodatku č. 1 ke 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 

6.2 SECAP Přerov - Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR 

Ing. Mazochová 

6.3 Kartelová dohoda na veřejnou zakázku „Zajištění přenosu dat a 
informací v územní samosprávě statutárního města Přerova “ – 
uzavření smlouvy na zpracování znaleckého posudku 

primátor 

6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku v ulici Vinařská v MČ 
Vinary“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v 
Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 
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6.7 Veřejná zakázka „Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově“ – 
vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.8 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1662/2021 na 
zpracování projektové dokumentace s názvem "Stavební úpravy 
objektu č.p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely přemístění 
služebny Městské policie a JSDH" 

Ing. Mazochová 

6.9 „TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově“ – dodatek 
ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské 
činnosti a autorského dozoru 

primátor 

6.10 Veřejná zakázka: „Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro 
otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek – materiál na 
stůl 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 665/29 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 
462/3 a pozemku p.č. 463 oba v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerov –  části 
pozemku  p.č. 2578/1  v k.ú.  Přerov 

p. Zácha 

7.5.2 Pacht nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
části pozemku  p.č.  10 v k.ú.  Čekyně   

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
části pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.4 Nájem a výpůjčka nemovitých  věcí v majetku statutárního města 
Přerova – sportovního areálu Skalka v k.ú. Vinary u Přerova   

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostor v objektu občanského vybavení č.p. 404, příslušném k části 
obce Přerov II-Předmostí, který je součástí pozemku p.č.  st. 481 v 
k.ú. Předmostí (Tyršova 68) 

p. Zácha 

7.6.2 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 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 807/3, p.č. 808/1, p.č. 806/2, p.č. 802, p.č. 
805/1, p.č. 800, p.č. 6963, p.č. 901/1 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 119 v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                  

p. Zácha 

7.7.3 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 2614/1, 5124, 2609/2, 2608/2 a 2601, vše v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 
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7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 30/71, 30/72, 
30/73, 30/74, 30/75, 30/82, 30/83, 30/84, 30/86, 30/89, 30/93, 
30/94, 30/95, 30/97, 30/105, 541/2 a st. 758, vše v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

7.12.1 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů primátor 

7.12.2 Plánovací smlouva - vodovod ul. Na Trávníčku v místní části 
Dluhonice 

p. Zácha 

7.12.3 Smlouva o spolupráci při plnění podmínek dotace - stavba 
"Revitalizace vodního systému u Předmostí" 

primátor 

7.13.1 Odpis pohledávky po skončené insolvenci p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Máchova 14  Mgr. Kouba 

8.2 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v 
Přerově, Kulturních a informačních služeb města Přerova  

Mgr. Kouba 

8.3 Vnitřní předpis č. ……./2022 Metodický pokyn – příklady účtování 
pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov a 
rozpočtový proces – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov 

Mgr. Kouba 

9.2 Podpora projektu na zřízení dětské skupiny  Mgr. Kouba 

9.3 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Záměr statutárního města Přerova – rozhledna Čekyně Mgr. Navařík, 
Ph.D. 

10.2 Výzva k úhradě smluvní pokuty dle článku 8.3 Dodatku č. 5 ke 
Smlouvě o dílo včetně zajištění servisu 

primátor 

10.3 Odpověď na petici obyvatel ulice Havlíčkova v Horní Moštěnici primátor 

10.4 Vyvěšení moravské vlajky -Den příchodu slovanských věrozvěstů 
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.                                  
Vyvěšení sokolské vlajky - Památný den Sokolstva. 

primátor 

10.5 Zahraniční pracovní cesta - Cuijk (Nizozemí) – 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 


