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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 19.8.2022 

 

Svolávám 

91. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  25. srpna 2022 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, nám. T.G.M. 1, Přerov 

 

 

 

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. 15 Ing. Mazochová 

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 15 – dodatek – materiál na stůl Ing. Mazochová 

4.2 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova 
na rok 2023 včetně harmonogramu jeho zpracování 

Ing. Mazochová 

4.3 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí 
roku 2022 

Ing. Mazochová 

4.4 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0282/2021 na 
poskytnutí služeb přijímání platebních karet a pronájmu platebních 
terminálů 

Ing. Mazochová 

4.5 Smlouva o používání KB eTradingu  Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Územní integrované řešení Přerov (ÚIŘ Přerov)  primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 „TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově“ – zpráva o 
stavu plnění ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

primátor 

6.2 Veřejná zakázka „Obměna datových úložišť“ – schválení záměru 
zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Retence dešťových vod na Městském hřbitově v 
Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, úprava 
rozpočtu 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „2022 - Nákup notebooků a dokovacích stanic dle 
specifikace“– rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Náhrada informačního systému Sociální 
agenda“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 
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6.6 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“ - rozhodnutí o 
zrušení zadávacího řízení, schválení zadávacích podmínek a 
zahájení opakovaného zadávacího řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0584/2022 na 
realizaci stavby „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ 

Ing. Mazochová 

6.8 Schválení Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. SML/0937/2022 na 
realizaci veřejné zakázky „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) 
- část konektivita“   

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-
zimní stadion“ – schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1655/2021 – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.10 „Poradenství v oblasti energetických úspor metodou EPC – 
Přerov“ – smlouva o poskytování poradenství z programu ELENA - 
materiál na stůl 

Ing. Mazochová 
Mgr. Kouba 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/nájem 
nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 152 v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního měst Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 499 v 
k.ú. Penčice.  

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Penčičky a bezúplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 6858 v k.ú. Přerov a částí pozemků p.č. 191/1, p.č. 683, p.č. 
174 a p.č. 175 vše v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých 
věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
5466/63 a části pozemku p.č. 5466/64 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov –  pozemku p.č. 2554/10 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 786 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 65/1 v 
k.ú. Vinary u Přerova  

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5176/40 v 
k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

p. Zácha 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 
6868/21 v k.ú. Přerov 

primátor 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 28/3 v k.ú. 
Henčlov a nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerov – části pozemku p.č. 28/3 v k.ú. Henčlov  

p. Zácha 
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7.2.1 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 6675/1 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.2.2 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 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 5207/76 a p.č. 5207/86, oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.3.2 Majetkoprávní vypořádání – infrastruktura ul. Markulčekova a ul. 
Kotasova v k.ú. Přerov (Přerovské zahrady) 

p. Zácha 

7.3.3 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 455/5, v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Zácha 

7.4.1 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 207/2 v k.ú. Vinary u 
Přerova za část pozemku p.č. 207/5 v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem a pacht nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 3473/50 a p.č. 4946/4, oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 5733/2 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.7.1 Zrušení věcného břemene – práva stavby a užívání komunikace 
pro statutární město Přerov na pozemku p.č. 4115, k.ú. Troubky 
nad Bečvou. 

p. Zácha 

7.9.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 21 ke zřizovací 
listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova - movité věci  

p. Zácha 

7.11.1 Výpůjčka/bezúplatný převod movitých věcí ve/z vlastnictví 
statutárního města Přerov situovaných v nemovitosti kino Hvězda 

p. Zácha 

7.12.1 Příkazní smlouva se společností Technické služby města Přerova, 
s.r.o. 

p. Zácha 

7.12.2 Změna výše nájemného za urnová místa p. Zácha 

7.12.3 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0946/2022 na 
realizaci stavby „Parkoviště ul. Tománkova v Přerově“ 

p. Zácha 

7.12.4 Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a 
ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace 
Penčice - 2. etapa" – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.13.1 Uzavření nájemní smlouvy – výběrové řízení p. Zácha 

8. Vyhlášení dotačních programů A a B pro rok 2023 Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Souhlas zřizovatele se zapojením škol do výzvy Šablony pro MŠ a 
ZŠ z Operačního programu Jan Amos Komenský   

Mgr. Kouba 

9.2 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – změna podmínek sportovní 
zaměření    

Mgr. Kouba 

9.3 Základní škola Přerov, Trávník 27 – předání skladu zahradního 
nářadí 

Mgr. Kouba 

9.4 Přijetí peněžitých darů účelově určených do vlastnictví 
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

9.5 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 
rok 2022/2023 

Mgr. Kouba 

9.6 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I a Český 
svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov II – žádosti o 
poskytnutí peněžitých darů  

Mgr. Kouba 

9.7 Žádost o poskytnutí daru RK KAFKI PŘEROV Mgr. Kouba 

9.8 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Sport 
Management s.r.o. 

Mgr. Kouba 

9.9 Úprava platu ředitelky    Mgr. Kouba 
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9.10 Úprava platu ředitelky     Mgr. Kouba 

9.11 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – TJ 
SPARTAK PŘEROV, spolek – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

9.12 Svobodná škola Přerov – základní škola, s.r.o. – podmínky 
školního stravování – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Novelizace vnitřních předpisů  Mgr. Kouba 

10.2 Dotace na podporu zdravotních služeb v roce 2022 Mgr. Kouba 

10.3 Individuální dotace na podporu zdravotních služeb v roce 2022 Mgr. Kouba 

10.4 Využití montessori pedagogiky pro zlepšení připravenosti a 
samostatnosti dítěte – dotace 

Mgr. Kouba 

10.5 Pořízení kamerového systému v bytovém domě se sociálním 
bydlením na ulici Jungmannova 1312 v Přerově 

Mgr. Kouba 

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

11. Různé  

11.1 Obecně závazná vyhláška č..../2022, kterou se zrušují některé 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova 

primátor 

11.2 Cloudové služby Microsoft M365 Enterprise primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


