
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 24.1.2020 

Svolávám 

31. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 30. ledna 2020 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, nám. T.G.M. 1 

 

PROGRAM: 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí   

3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření - převody Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 2 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Změna Územního plánu města Přerova – zkrácený postup 
pořízení 

primátor 

5.2 Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 
2021 – 2030  

primátor 
Mgr. Kouba 

5.3 Výjimka ze stavební uzávěry – “Hala firmy Trinom, ulice 
Tovačovská, Přerov a Nástavba administrativní budovy Trinom“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Optické propojení Metropolitní sítě města 
Přerova s novostavbou požární stanice v Přerově“ - rozhodnutí o 
vyloučení účastníka výběrového řízení, výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Přerov-Henčlov, ul. Martinská – etapa II“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zateplení objektu Jižní 
čtvrť I/21-24 včetně statického sepnutí“  

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 998 a 
p.č. 1001 oba v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 151 v 
k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 
částí pozemků p.č. 744 a p.č. 743 za části pozemků p.č. 758 a p.č. 
760 vše v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 79/1 a část 
pozemku p.č. 80, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 



7.1.5 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5176/50  a 
p.č. 5207/79 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.6 Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov Ing. Mazochová 
Ing. Střelec 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 5198/83, p.č. 5198/84, p.č. 6785/5, vše v 
k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých  věcí  do majetku statutárního města 
Přerov pozemků p.č. 606 a   p.č. 607 v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

7.5.1 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Českou republikou - Státním 
pozemkovým úřadem na nájem pozemků p.č. 5276/10, p.č. 
5276/11 a p.č. 5276/20, vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.5.2 Návrh na předpis výše nájemného za urnová místa p. Zácha 

7.9.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  
Přerova do vlastnictví Zařízení školního stravování Přerov 

p. Zácha 

7.9.2 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  
Přerova do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města 
Přerova 

p. Zácha 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 211 v k.ú. 
Penčice prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního 
práva. 

p. Zácha 

7.12.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 509/16, p.č. 
509/17 a p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí prominutím povinností 
(dluhu) povinným z předkupního práva. 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.2 Předání majetku z dokončených projektů ITI základním školám – 
materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

10. Různé  

10.1 Zavedení elektronické stravenkové karty pro statutární město 
Přerov a schválení Smlouvy o Implementaci a provozování 
systému správy benefitů prostřednictvím Benefity Café a Smlouvy 
o zpracování osobních údajů 

primátor 

10.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov 
z.s. 

primátor 

10.3 Smlouva o bezúplatném převodu majetku – JSDH Přerov primátor 

10.4 Vnitřní předpis č. .../2020, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 
Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

primátor 

10.5 Vnitřní předpis č. .../2020 o postupu jednotlivých odborů Magistrátu 
města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací 
při správě a vyřazení (odpisu) pohledávek 

primátor 

10.6 Žádost o zapojení města do kampaně "Vlajka pro Tibet". primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy  primátor 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


