
 

RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 16.11.2022 

 

Svolávám 

4. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  24. listopadu 2022 ve 12.00 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  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 21 primátor 

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 21 – dodatek – materiál na stůl primátor 

4.2 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 

primátor 

4.3 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu pořádání akce 
Until We Fall Fest Vol. I 

primátor 

4.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu pořádání akce 
Zlatý Kanár 2022 

primátor 

4.5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace - podpory de minimis č. SML/1529/2021 se 
subjektem Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. – 
materiál na stůl 

primátor 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023 primátor 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – 
Isg ITI OA 21+ 

Ing. Navrátil 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované a ukončené v roce 
2022, akce přecházející do roku 2023 

JUDr. Lichnovský 

7.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce bazénové vany, PA Přerov“ – 
schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

JUDr. Lichnovský 

7.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ 
Velká Dlážka 5“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, 
schválení úprav rozpočtu 

JUDr. Lichnovský 

7.4 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol 
v Přerově“ – zrušení výběrového řízení 

JUDr. Lichnovský 

7.5 Veřejná zakázka „Náhrada informačního systému Sociální 
agenda“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

JUDr. Lichnovský 
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7.6 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Úprava prostoru křižovatek Bayerova, Kozlovská, Šrobárova“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem 

JUDr. Lichnovský 

7.7 Veřejná zakázka „Obměna datových úložišť“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

JUDr. Lichnovský 

7.8 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1045/2022 na realizaci stavby „Obnova prostoru Horního 
náměstí v Přerově“ 

JUDr. Lichnovský 

7.9 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1219/2022 na realizaci stavby „Rekonstrukce chodníků na 
ulici Svépomoc I v Přerově“ 

JUDr. Lichnovský 

7.10 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele 
SML/1393/2022, na realizaci stavby „Rozšíření ubytovací kapacity 
v nouzovém bydlení“ – Část 4.: Rozšíření ubytovací kapacity 
v nouzovém bydlení v bytovém domě Gen. Štefánika 6 

JUDr. Lichnovský 

7.11 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0769/2022 na 
realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních 
zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8“  

JUDr. Lichnovský 

7.12 Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace – Kompenzace 
Dluhonice – 1. etapa 

JUDr. Lichnovský 

7.13 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace – Kompenzace 
Dluhonice 3. etapa 

JUDr. Lichnovský 

7.14 Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“, ISPROFOND 
5718510112 – pověření k podpisům 

JUDr. Lichnovský 

7.15 Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. I/47 – I. a III.etapa – projekt 
pro ITI Olomoucké aglomerace 

JUDr. Lichnovský 

7.16 Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově – projekt pro 
ITI Olomoucké aglomerace 

JUDr. Lichnovský 

7.17 II/434 Kozlovice – chodníky kolem průtahu a přeložka veřejného 
osvětlení – smlouva o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací č. VPIC/MS/2022/00158 

JUDr. Lichnovský 

7.18 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ – 
schválení výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

primátor 
JUDr. Lichnovský 

7.19 Dodatek č. 182/C1/2022/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2022 – „Propojení cyklostezky 
Velká Dlážka – Hranická“, ISPROFOND 5718510112 – materiál 
na stůl 

JUDr. Lichnovský 

8. Majetkoprávní záležitosti  

8.1.1 Záměr statutárního města Přerov – převod/nájem/pacht/výpůjčka 
nemovitých věcí z/ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
pozemku p.č. 2554/9 a částí p.č. 2554/3 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

8.1.2 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví  statutárního města Přerov – pozemku p.č. 907/11, 
jehož součástí je stavba garáž bez č.p./č.e.  v k.ú. Přerov  a 
pozemku p.č. 907/12, jehož součástí je stavba garáž bez č.p./č.e.  
v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

8.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6050/1 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

8.1.4 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí 
v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 681, 
791 a 792 v k.ú. Čekyně 

Ing. Dohnal 
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8.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
1314/3 v k.ú. Henčlov, na základě využití předkupního práva 
podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a pozemku p.č. 1313/3 v k.ú. 
Henčlov 

Ing. Dohnal 

8.1.7 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 
4932/1 v k.ú. Přerov  

Ing. Dohnal 

8.1.8 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytového prostoru č. 
103 v objektu bydlení č.p. 119, příslušnému k části obce Přerov I 
– Město, který je součástí pozemku p.č. 21 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 14 – pasáž) 

Ing. Dohnal 

8.1.9 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 20050/23409 
na části pozemku p.č. 1037/8 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

8.1.10 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5307/75 
v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

8.1.11 Záměr statutárního města Přerov – pacht nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov –  části pozemku  p.č. 265 
v k.ú.  Předmostí   

Ing. Dohnal 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 65/1 v k.ú. Vinary u Přerova  

Ing. Dohnal 

8.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 588/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Ing. Dohnal 

8.2.3 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova -  části pozemku p.č. 6868/21 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

8.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 5307/349, 
p.č. 5307/351, p.č. 5307/352, p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 
5307/355 a p.č. 5307/360, vše v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

8.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova  - části pozemku p.č. 372/1 v k.ú. Dluhonice  

Ing. Dohnal 

8.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – jednotky č. 555/5 jiný nebytový prostor vymezený 
v budově Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na p.č. 194, včetně 
přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 na 
pozemcích p.č. 194 zast. Pl. A nádvoří a p.č. 193/1, ost. Pl. A 
podílu ve výši 60202/120102 na společných částech budovy 
společných vlastníkům jen některých jednotek (patro TGM 16)  

Ing. Dohnal 

8.3.4 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – vodovodu a splaškové kanalizace vybudované v rámci 
stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“  

Ing. Dohnal 
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8.5.1 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov – 
pozemků p.č. 655/3, p.č. 659, p.č. 670, p.č. 679, p.č. 681, p.č. 
682, p.č. 683, p.č. 693, p.č. 697, p.č. 718, p.č. 720, p.č. 723, p.č. 
764, p.č. 795, p.č. 808, p.č. 813, p.č. 818, p.č. 825, p.č. 826, p.č. 
845, p.č. 846, p.č. 919, p.č. 920, p.č. 932, p.č. 935, p.č. 956, p.č. 
978, p.č. 1028, p.č. 1045, p.č. 1062, p.č. 1075, p.č. 1078, p.č. 
1107, p.č. 1157, p.č. 1187, p.č. 1188, vše v k.ú. Henčlov, p.č. 
908/2, p.č. 1099 a p.č. 1100 v k.ú. Dluhonice a p.č. 5103, p.č. 
5104 a p.č. 5106, vše v k.ú. Troubky nad Bečvou – uzavření 
dodatku č. 1 pachtovní smlouvy 

Ing. Dohnal 

8.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru v budově bytový dům č.p. 64,  příslušné k části obce 
Přerov I – Město, která je součástí pozemku p.č.  3346/7 v k.ú. 
Přerov (bezbariérová garáž Kozlovská 17) 

Ing. Dohnal 

8.5.3 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
částí pozemků v k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Přerov, k.ú. 
Bochoř  k.ú. Lověšice u Přerova – materiál na stůl 

Ing. Dohnal 

8.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
části 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) 

Ing. Dohnal 

8.5.5 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
části 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) 

Ing. Dohnal 

8.5.6 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  
nebytové jednotky č. 555/1 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  a části pozemku p.č. 194 v k.ú. 
Přerov (nám. TGM 16) 

Ing. Dohnal 

8.5.7 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

Ing. Dohnal 

8.5.8 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Lýsky 

Ing. Dohnal 

8.6.1 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) 

Ing. Dohnal 

8.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 407 v k.ú. Lýsky 

Ing. Dohnal 

8.7.2 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1019/1, 1032/2, 1033/2, 1034/2 a 1035/2, 
vše v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

8.7.3 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – pozemcích p.č. 2487/2, p.č. 2487/3, p.č. 
2487/20, p.č. 2487/38, p.č. 2680/1, p.č. 2680/20, p.č. 2680/21, 
p.č. 5013/1, p.č. 5014/1, p.č. 5014/2, p.č. 5024/4, p.č. 5196/1, p.č. 
5197/1, p.č. 5197/4, p.č. 5198/17, p.č. 5198/37, p.č. 5198/45, p.č. 
5198/49, p.č. 5198/50, p.č. 5198/56 a p.č. 5198/85, vše v k.ú. 
Přerov 

Ing. Dohnal 
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8.7.4 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – pozemcích p.č. 228/12, p.č. 228/14, p.č. 228/25, 
p.č. 233/5 a p.č. 456/2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

Ing. Dohnal 

8.9.1 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti VeaCom s.r.o. – materiál na 
stůl 

Ing. Dohnal 

8.12.1 TSMPr – smlouva o výkonu sjednaných činností – budgety, 
rozsahy pro rok 2023 

Ing. Dohnal 

8.12.2 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odtahu vozidel mezi 
statutárním městem Přerovem a společností Technické služby 
města Přerova, s.r.o. 

Ing. Dohnal 

8.12.3 Majetkoprávní vypořádaní – „REZIDENCE TRINITY“ v k.ú. 
Předmostí 

Ing. Dohnal 

8.12.4 Schválení ceny stočného na rok 2023 pro kanalizační řady 
v místních částech Přerov – Čekyně, Přerov – Lýsky a Přerov – 
Penčice 

Ing. Dohnal 

8.12.5 Dohoda o uznání vlastnického práva a smlouva o zřízení věcného 
břemene – služebnosti k pozemkům p.č. 2641 a p.č. 2642, oba 
v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, JUDr. *** a *** 

Ing. Dohnal 

8.12.6 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4107/1 a 
p.č 4108, oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě 
povinné z předkupního práva – materiál na stůl 

Ing. Dohnal 

8.12.7 Náhradní výsadba za pokácené porosty v rámci stavby Dálnice 
D1 stavba 0136 Říkovice-Přerov – materiál na stůl 

Ing. Dohnal 

9. Vyhlášení Dotačního programu C na podporu vrcholového a 
výkonnostního sportu dospělých pro rok 2023 
 

p. Zácha 

9.1 Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2023 
– materiál na stůl 

primátor 
JUDr. Lichnovský 
p. Zácha 

10. Školské záležitosti  

10.1 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě mateřské školy  p. Zácha 

10.2 Tandemová výuka tělesné výchovy na ZŠ Hranická  p. Zácha 

10.3 Pracovní místo ředitele školy zřizované statutárním městem 
Přerov dle školského zákona  

p. Zácha 

10.4 Stížnost občana na ředitelku Zařízení školního stravování   p. Zácha 

10.5 Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 
2024 – 2025 příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerov 

primátor 
JUDr. Lichnovský 

10.6 Úprava platu ředitelů    p. Zácha 

10.7 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání III. pro ORP Přerov 
(MAP) 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

10.9 Přijetí nepeněžitých darů a peněžitého daru účelově určeného do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerovem   

p. Zácha 

11. Sociální záležitosti 
 
 
 

 

12. Různé  
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12.1 Dodatek č. 7 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 

12.2 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Ing. Navrátil 

12.3 Schválení uzavření smlouvy na poskytování hlasových a datových 
služeb prostřednictvím mobilního operátora pro přechodné období 
vedení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 
učiněných ve veřejné zakázce N006/22/V00013223 

primátor 

12.4 Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům 
a členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a 
členům komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité 
plnění poskytováno. 

primátor 

12.5 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, Vnitřního předpisu č. 
14/2019 a Vnitřního předpisu č. 13/2021 

primátor 

12.6 Výjimka z Vnitřního předpisu č.16/2016 primátor 

12.7 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nebytových prostor na 
dobu delší než 12 měsíců. 

primátor 

12.8 Kronika města Přerova za rok 2020 primátor 

12.9 Svěření úkolů náměstkům primátora (rozšíření kompetencí 
schválených usnesením č. 6/1/6/2022) 

primátor 

12.10 Delegování zástupce města na valné hromady. primátor 

12.11 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město 
členem 

primátor 

12.12 Návrh na zrušení usnesení primátor 

12.13 Nominace do komisí rady – materiál na stůl primátor 

12.14 Návrh na personální obsazení - Finanční a Kontrolní výbor – 
materiál na stůl 

primátor 

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

primátor 

14. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 
 
 
 
 
 


