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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 13.8.2021 

 

Svolávám 

68. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 19. srpna 2021 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, náměstí T.G.M. 1 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Personální změna  primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 15 Ing. Mazochová 

4.2 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 
2021 

Ing. Mazochová 

4.3 Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic Ing. Mazochová 

4.4 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova 
na rok 2022 včetně harmonogramu jeho zpracování 

Ing. Mazochová 

4.5 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků ve výši 100 
mil. Kč   

Ing. Mazochová 

4.6 Návrh na uzavření darovací smlouvy s obcí Moravská Nová Ves primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 
2021 - 2030 

Mgr. Kouba 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Pořízení firewallů“ – rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Dodávka serveru pro městský kamerový dohlížecí 
systém“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení – smlouva o 
smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120080758 

Ing. Mazochová 

6.4 Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení – smlouva o 
podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 
9421001839/2021/4000238104 

Ing. Mazochová 
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6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy 
Přerov, Trávník 27“ – schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1209/2020 

Ing. Mazochová 

6.6 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o komplexní podpoře provozu a 
užívání č. SML/1575/2020 pro veřejnou zakázku „Výměna 2 ks 
osobních výtahů v bytových domech Osmek 5 a 7" 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 291/7 v k.ú. 
Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 786 v k.ú. 
Kozlovice u Př.  

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. ½ pozemku 
p.č. 805, podílu id. 2/16 pozemku  p. č. 806 a podílu id. 2/16 
pozemku  p. č. 717, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě 
využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí – 
pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, z 
vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6610/1 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 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 220 v 
k.ú. Penčice  

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 60/6 v 
k.ú. Popovice u Př.  

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 248/1 a 
p.č. 248/2 vše v k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního 
práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

p. Zácha 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí (dle usnesení vlády ze 
dne 17.8.2005 č. 1010) a zřízení věcného břemene ze dne 
22.3.2007 s ohledem na plánovanou směnu majetku. 

p. Zácha 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – část pozemku p.č. 4516/1 v 
k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 228/16, 
228/17, 228/18, 229/5, 229/11, 229/14, 229/15, 231/8, 231/9, 
231/10 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, na základě využití 
předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

p. Zácha 
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7.1.12 Záměr statutárního města Přerov - nájem/výpůjčka nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  prostor v budově jiná 
stavba č.p. 83, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 179 v k.ú. Přerov (nám. TGM 4) a prostor v 
budově  jiná stavba č.p. 47, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
která je součástí  pozemku p.č. 180 v k.ú. Přerov (nám. TGM 5) – 
materiál na stůl 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2011 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.2 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby č. 
MMPr/SML/1065/2014, kterou uzavřely statutární město Přerov a 
spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014 a uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 
MMPr/SML/1074/2014, kterou uzavřely statutární město Přerov a 
spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014  

p. Zácha 

7.2.3 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 

7.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.2.5 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 239, jehož součástí je stavba technického 
vybavení bez č.p./č.e., příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. 
Přerov (bývalá trafostanice Na Marku) 

p. Zácha 

7.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  
pozemku p.č. 5176/48 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.3.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 4672/13 v k.ú. Přerov a p.č. 273/3 v k.ú. 
Čekyně  

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru sloužícího podnikání v budově bydlení č.p. 1866, příslušné 
k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 282/1 v 
k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44) 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
části pozemků p.č. 4996/1, p.č. 4996/2, p.č. 4996/3 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
výloh prostor v budově nám. TGM 4, nám. TGM 5, nám. TGM 8, 
Kozlovská 4, Kozlovská 8  

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1016/3, 1021/1, 
1021/2, 1315, 1316 a 1317, vše v k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1356, k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1064/9, k.ú. Bochoř 

p. Zácha 

7.7.4 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem 
nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 
1014/1 v  k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 

7.12.1 Dodatky ke smlouvám o provozování kanalizace Penčice, Čekyně, 
Lýsky 

p. Zácha 
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7.12.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 273/1 a p.č 
622/1 oba v k.ú. Čekyně prominutím povinností (dluhu) osobám 
povinným z předkupního práva 

p. Zácha 

7.12.3 Dohoda o narovnání - užívání pozemků v k.ú. Dluhonice a k.ú. 
Předmostí pro stavbu Dálnice D1, 0137 Přerov-Lipník 

p. Zácha 

7.12.4 Dodatek ke smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání 
veřejných zakázek, souhlas s odstraněním stavby na pozemku p.č. 
15/3 v k.ú. Dluhonice, smlouva o výpůjčce pro ŘSD 

p. Zácha 

7.13.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy p. Zácha 

7.13.2 Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci p. Zácha 

7.13.3 Vzdání se práva vymáhání a odpis promlčené pohledávky  p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Tělocvičná jednota Sokol Přerov-žádost o poskytnutí dotace z 
Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro oblast 
volného času na rok 2021 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Změna vnitřního předpisu o hospodaření s obecními byty Mgr. Kouba 

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

10. Různé  

10.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 608 v k.ú. 
Čekyně - zrušení usnesení 

Ing. Střelec 

10.2 Poskytnutí dotace na podporu využití srážkové vody pro rok 2021 primátor 

10.3 Dodatek č.2 ke smlouvě o dodávce a implementaci ekonomického 
informačního systému GINIS 

primátor 

10.4 Zplnomocnění zástupce statutárního města Přerova na XVIII. sněm 
Svazu měst a obcí České republiky, který se koná ve dnech 21.-
22.10.2021 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


