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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 17.9.2021 

 

Svolávám 

70. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 23. září 2021 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady města, 

náměstí 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 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Cyklostezka Šířava - Svisle a R. Stokláskové primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, 
Přerov 750 02“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, 
PŘEROV“ – schválení Dohody o narovnání 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce stoupaček Boženy Němcové 15, 
Přerov“ – schválení odstoupení od smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Stavební úpravy – garáž p. č. 57, k. ú. Kozlovice 
u Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0482/2021 na 
realizaci veřejné zakázky „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“  

Ing. Mazochová 

6.6 Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení – smlouva o 
smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120082247 

Ing. Mazochová 

6.7 Oprava lesních cest, LHC Přerov 2 Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 
1963/18 v budově bytový dům č.p. 1963, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 a na pozemku p.č. 2140 v 
k.ú. Přerov (Nám. Svobody 4)  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 222 v k.ú. 
Přerov  

p. Zácha 
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7.1.3 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci 
do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 523/4 v 
k.ú. Lýsky  

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 545 v k.ú. 
Henčlov 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí  – 
pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4349/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 
6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 6546/3, p.č. 6850/9, 
p.č. 6850/13, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/11, p.č. 4224, 
p.č. 3492/10, p.č. 3492/17 vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov – směna/převod nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 3820, 
jehož součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336,  příslušný 
k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. Přerov 
(Strojař) za nemovitosti  - pozemek p.č. 40/4, jehož součástí je 
stavba občanského vybavení č.p. 2820, příslušná k části obce 
Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Palackého 27) ve vlastnictví 
společnosti CREAM SICAV a.s. 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemků v k.ú. 
Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Přerov, k.ú. Bochoř  k.ú. Lověšice 
u Přerova 

p. Zácha 

7.2.1 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 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov a souhlas s umístěním stavby - 
dodatek č. 1 

p. Zácha 

7.5.2 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě, kterou uzavřely statutární město 
Přerov jako pronajímatel a společnost Technické služby města 
Přerova, s.r.o. jako nájemce dne 13.2.2015 na nájem nemovitých 
a movitých věcí, které tvoří stavební a technologickou část stavby 
„Kompostárna v Přerově XII-Žeravicích“ a pozemků pod touto 
stavbou 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 137 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 8) – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova  a nájem částí pozemků p.č. 194, p.č. 195/2 oba v 
k.ú. Popovice u Přerova 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - podílu id. 6/72 pozemku p.č. 
7166/124 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5949/3 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1367, 1348, 
1460, vše v k.ú. Bochoř. 

p. Zácha 

7.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 442/8, 386/21, 
505/1, 506, 438/1, 442/2, 442/3, 439/24, vše v k.ú. Lověšice u 
Přerova. 

p. Zácha 
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7.7.6 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 7166/123 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.7 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem 
nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 
503/1 v  k.ú. Penčice 

p. Zácha 

7.7.8 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 3492/1, p.č. 3492/11 a p.č. 
3492/12 vše v k.ú. Přerov - změna usnesení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.8.1 Podnájem 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) - materiál na stůl 

p. Zácha 

7.9.1 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova - mobilního pódia Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec 
včetně příslušenství 

p. Zácha 

7.12.1 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  na stavbu „Oprava chodníku u 
Ztracené ulice, Přerov“   

p. Zácha 

7.12.2 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPIC/MS/2021/00104 

p. Zácha 

7.13.1 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s 
ekologickým výukovým programem   

Mgr. Kouba 

8.2 Vnitřní předpis Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských 
zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov  

Mgr. Kouba 

8.3 Pilotní projekt SK Žeravice pro mateřské školy – Sportujeme ve 
školce 

Mgr. Kouba 

8.4 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.5 Výsledek výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele/ky Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 
organizace; Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ky 
Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace  

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Smlouva o poskytnutí náhradního plnění po dobu výstavby malé 
lávky U Rozvodny v Dluhonicích v rámci modernizace železniční 
tratě - "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba" 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


