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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 21.7.2020 

Svolávám 

44. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne 27. srpna 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  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 17 Ing. Mazochová 

4.2 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 
2020 

Ing. Mazochová 

4.3 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova 
na rok 2021 včetně harmonogramu jeho zpracování 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova 2021-2027 - 
doplnění obsazení pracovních skupin pro zpracování plánu 

primátor 

5.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “Vybudování centra oprav PSO 
Přerov DPOV, a.s.“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy 
Přerov, Trávník 27“ – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1209/2020 

Ing. Mazochová 

6.2 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1030/2020 na 
realizaci stavby „Oprava podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, 
Velká Dlážka 5“ -  materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.3 Memorandum o spolupráci  na vybudování a provozování 
Inovačního hubu Přerov (Blažkův dům) – schválení uzavření – 
materiál na stůl 

primátor 
Ing. Vrána 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 1032/2 v 
budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov 
(Trávník 20) 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova  – úplatný převod pozemků z 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 30/54 v k.ú. 
Předmostí a p.č. 6698/3, p.č. 6704/11, p.č. 6705/3 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 
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7.1.3 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1 a 
dřevěné boudy na pozemku p.č. 1 v k.ú. Lýsky 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 5021 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
prostoru v budově občanské vybavenosti bez č.p./če, příslušné k 
části obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 
725 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 11)  

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 
(Chemoprojekt)    Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka 
nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  prostoru v 
budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce Přerov 
II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú. 
Předmostí (Hranická 14)  

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov 
– částí pozemků p.č. 403/1, p.č. 1981/44, p.č. 3346/1, p.č. 3749/1, 
p.č. 4394/1, p.č. 5734/26, p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov a p.č. 30/53, p.č. 
136, p.č. 460/3 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.6.3 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
- pozemků p.č. 1483 orná půda o výměře 1006 m2, p.č. 1485 orná 
půda o výměře 7517 m2, p.č. 1486 orná půda o výměře 1349 m2 a 
p.č. 1487 orná půda o výměře 930 m2 a části pozemku p.č. 1484 
zahrada o výměře cca 300 m2 vše včetně všech součástí a 
příslušenství vše v k.ú. Dluhonice                                                             

p. Zácha 

7.7.1 Nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých 
věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 
4160/1, p.č. 4293/1, p.č. 5098/1 a p.č. 5100, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 6580/7, p.č. 6580/9 a p.č. 
6580/13 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 4943/2, 
p.č. 5084/23 a p.č. 5084/28 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 3473/1, 
p.č. 3473/55, p.č. 3477/1, p.č. 3477/3, p.č. 4943/1, p.č. 4943/4, p.č. 
5084/23, p.č. 5084/27, p.č. 5084/28 a p.č. 5084/31 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 6568/11 a 
p.č. 6568/16 oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.6 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 6552/45 a p.č. 6850/13 oba v 
k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.12.1 Řád veřejného pohřebiště města Přerova p. Zácha 

7.12.2 Dodatek ke smlouvě o dílo č.1 - „Přerov – obnova uličních vpustí v 
ulici Kozlovská“ 

primátor 

7.12.3 Návrh možnosti vyřešení úhrady za odtah vozidla Škoda Octavia RZ 
4Z9 3591 – pan A. G. 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Personální audit – příspěvkové organizace Mgr. Kouba 
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8.2 Předfinancování technického vybavení ZŠ pro rok 2020 – materiál 
na stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Žádost notářky s nabytím nemovité věci  Mgr. Kouba 

9.2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Památný den sokolstva - vyvěšení vlajky Mgr.Navařík, Ph.D. 

10.2 Smlouva o spolupráci při organizaci oslav 28. října primátor 

10.3 Schválení podlicenční smlouvy k užívání filmového díla primátor 

10.4 Podněty a připomínky z 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
– 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 


