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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 11.1.2021 

Svolávám 

54. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne 15. ledna 2021 v 9.00 hodin ve velkém sále Městského 

domu na náměstí T.G.M. v Přerově 

 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Personální audit příspěvkových organizací statutárního města 
Přerova a to: Sociální služby města Přerova, p. o., Zařízení školního 
stravování Přerov, Kratochvílova 30, Městská knihovna v Přerově, 
příspěvková organizace 

Mgr. Kouba 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 25 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 1 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Podchod cyklostezky pod železniční tratí – dodatek č. 2 smlouvy se 
Správou železnic 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Most Př – Žeravice – MO2, U Stadionu“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele, a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 
účely home office“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“ - 
schválení „Výzvy k podání nabídek“ a zadávacích podmínek, 
schválení zahájení zadávacího řízení, schválení vyzvaných 
dodavatelů, pověření komise 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– podílu o velikosti id. 1/7 pozemku p.č. 1188 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části  pozemku p.č. 6773/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov - schválení 
omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod 
realizován. 

p. Zácha 
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7.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 509/20 v k.ú. Předmostí - schválení 
omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod 
realizován. 

p. Zácha 

7.3.3 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 563 v k.ú. Újezdec u Přerova - schválení omezujících 
podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován. 

p. Zácha 

7.3.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/73 v 
k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru sloužícího k podnikání  v budově bytový dům č.p. 122, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku 
p.č. 34 v  k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Mateřská škola Přerov, Máchova 14 – šetření stížnosti – materiál 
na stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Zvláštní příjemce důchodu Mgr. Kouba 

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

9.3 Opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným 
výskytem sociálně nežádoucích jevů podle ustanovení § 33d 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů - materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Odvod za porušení rozpočtové kázně Kulturní a informační služby 
města Přerova 

primátor 

10.2 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku a 
nebytových prostor na dobu delší než 12 měsíců - prostor sloužících 
podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 148, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. 
Přerov (Kratochvílova 1 – Městský dům) – prostory bývalého Matrix 
klubu v 1.PP a 1. NP o celkové výměře 299,73 m2. 

primátor 

10.3 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních za II. pololetí 2020 - 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 


