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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 19.2.2021 

Svolávám 

57. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne 25. února 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 Obnovení pracovní skupiny pro revitalizaci Knejzlíkových sadů v 
Předmostí 

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 4 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka ze stavební uzávěry – “Zpevněné plochy - ČMŽO“. primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Kartelová dohoda na veřejnou zakázku „Zajištění přenosu dat a 
informací v územní samosprávě statutárního města Přerova “ – 
schválení vymáhání náhrady škody dle zák. č. 262/2017 Sb., o 
náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů. 

primátor 

6.2 Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten zimního stadionu  Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí 
Městského domu      v Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – materiál na 
stůl 

Ing. Mazochová 

6.4 „Snížení energetické náročnosti ZŠ Za mlýnem“, „Snížení 
energetické náročnosti ZŠ Trávník“, „Snížení energetické náročnosti 
ZŠ Hranická“, "Snížení energetické náročnosti ZŠ Svisle“ a „Snížení 
energetické náročnosti U Tenisu“ - podání žádosti o dotaci o 
poskytnutí podpory v rámci OPŽP - materiál na stůl 

primátor 
Mgr. Kouba 

6.5 "Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově" - podání 
žádosti o dotaci o poskytnutí podpory v rámci OPŽP - materiál na 
stůl 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerov –  části pozemku  p.č. 5455/6 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 
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7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 569/9 
v budově bytový dům č.p. 569,  příslušné k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 466 v k.ú. Přerov (Bratrská 24) 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –  úplatný převod 
pozemků  p.č. 2554/8, p.č. 2573/4 a části pozemků p.č. 2554/3 a 
p.č. 2573/2 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova  – pozemků p.č. 1014 a 
p.č. 249/2 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova     

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova  – pozemku p.č. 1384 v k.ú. 
Žeravice                                                                                                                                                                

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova  – pozemku p.č. 1144/1 v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou                                                                                                                                                                

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. st. 268/4, 
p.č. 367/2, p.č. 367/9, p.č. 370/6 a p. č. 556/1, vše v k.ú. Lověšice u 
Přerova. 

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemků p.č.  894, 
p.č. 896/1, p.č. 890/1, pozemků p.č. 898, p.č. 899, p.č. 891 vše 
v k.ú. Henčlov. 

p. Zácha 

7.3.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/64 
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 v budově občanského vybavení č.p. 32, příslušné k části 
obce Přerov VII-Čekyně, která je součástí pozemku p.č. 11 v k.ú. 
Čekyně 

p. Zácha 

7.12.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, 
č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)  

p. Zácha 

7.12.2 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, 
č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)  

p. Zácha 

7.12.3 Úprava podmínek provozování úseku vodovodu a kanalizace ul. 
Hvězdná v Přerově 

p. Zácha 

7.12.4 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských trhů a 
městských jarmarků   

primátor 

7.12.5 Veřejná zakázka „Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“ – 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení 

p. Zácha 
Ing. Střelec 

7.12.6 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 217, jehož součástí je stavba k bydlení  č.p. 
1746,  příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 
22) 

p. Zácha 
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7.12.7 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 221, jehož součástí je stavba k bydlení  č.p. 
882,  příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 
26) 

p. Zácha 

7.12.8 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města     a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, 
z dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání“ ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a).  

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Obec přátelská rodině a seniorům  Mgr. Kouba 

9.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – materiál na 
stůl 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Prominutí/snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně primátor 

10.2 Novela vnitřního předpisu MP Přerov primátor 

10.3 Použití znaku města Přerova primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


