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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 5.2.2021 

Svolávám 

56. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne 11. února 2021 v 9.00 hodin ve velkém sále Městského 

domu na náměstí T.G.M. v Přerově 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 3 Ing. Mazochová 

4.2 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka ze stavební uzávěry – “Hala firmy Trinom na ulici 
Tovačovská v k.ú. Přerov – SO 401 Veřejné osvětlení (přeložka)“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  
„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – 
schválení ukončení fáze soutěžního dialogu,  schválení 
zadávacích podmínek pro podání nabídek a schválení uzavření 
smluv se znalci komise 

primátor 

6.2 Veřejná zakázka „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická 
přes výstaviště“ – vyloučení účastníka zadávacího řízení, 
schválení výběru dodavatele 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ - 
schválení „Výzvy k podání nabídek“ a zadávacích podmínek, 
schválení zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Komenského“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Adaptační strategie města Přerova na změnu klimatu pro období 
2021-2030 - uzavření smlouvy o dotaci 

Ing. Mazochová 
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7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5307/466 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 Přerova - 
prostoru sloužícího k podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov 
– pozemků p.č. 16, p.č. 62/1, část p.č. 17/1, p.č. 591/11, p.č. 
62/20, p.č. 62/21 a p.č. 622/12 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.7.1 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a služebnost ve 
prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č.  884/1 v 
k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

7.7.2 Nájem, zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích  ve 
vlastnictví Povodí Moravy s.p.  – části pozemků p.č. 195/1 a p.č. 
195/4 v k.ú. Popovice u Př.  

p. Zácha 

7.12.1 Smlouva s Českou republikou – Probační a mediační službou o 
podmínkách užívání prostor v budově administrativy č.p. 2015, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 1239 v k.ú. Přerov (Smetanova 7) a poskytování služeb v 
souvislosti s jejich užíváním  

p. Zácha 

7.12.2 Prodloužení smluvního vztahu na poskytování služeb komunikační 
platformy Mobilní Rozhlas – uzavření dodatku č. 2 na dobu určitou 
jednoho roku 

p. Zácha 

7.12.3 Změna nařízení statutárního města Přerova č. 1/2017, kterým se 
stanovují maximální ceny za nucené odstranění silničních vozidel 
a vraků a s tím související služby parkovišť 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Úprava platu ředitele    Mgr. Kouba 

8.2 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Podněty a připomínky ze 17. 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 


