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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 1.10.2021 

 

Svolávám 

71. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 7. října 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   

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 18 Ing. Mazochová 

4.2 Obecně závazná vyhláška č..../2021, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 4/2017,  o regulaci provozování hazardních 
her, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017   

Ing. Mazochová 

4.3 Žádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na doplňkovou 
činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Ing. Mazochová 

4.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpory de minimis pro 
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.  

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Komenského“ – 
schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0780/2021 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ 
– schválení dohody o ukončení smlouvy o dílo č. SML/0838/2021 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2-Dalácká“ – 
schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
5176/35 a p.č. 5176/36 oba 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 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6744/3, 
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 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 479/1 v 
k.ú. Předmostí 

p. Zácha 
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7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5042 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4929/1 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v 
k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 831/47 v 
k.ú. Újezdec u Přerova. 

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí – 
částí pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 
města Přerova 

p. Zácha 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí  – 
pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 
6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 4224, p.č. 4230, p.č. 
4232, p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 
6850/11, p.č. 6850/13 vše v k.ú. Přerov - změna usnesení – 
materiál na stůl 

p. Zácha 

7.1.10 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6752/1, 
p.č. 6752/32, p.č. 6752/90, p.č. 6752/91 a p.č. 6750/93 vše v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z 
předkupního práva – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí -  
pozemků p.č. 606 a p.č. 607 oba v k.ú. Dluhonice v majetku 
statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku 
p.č. 1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 
1084/3 vše v k.ú. Dluhonice – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova - 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 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova  - pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice a zřízení služebnosti 
ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 388/7 
v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.3.1 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 

7.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 6750/1 a pozemku p.č. 6750/63 oba 
v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 509/10 a částí pozemků p.č. 509/9, 
p.č. 509/3 a p.č. 510/10 vše v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerov -  veřejného osvětlení na ul. Lipnická v Přerově a zřízení 
služebnosti vedení veřejného osvětlení ve prospěch statutárního 
města Přerova 

p. Zácha 
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7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov jehož 
součástí je budova  bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, 
příslušná k části obce Přerov I –Město (bistro a veřejné WC na 
nám. Svobody v Přerově) 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 6849/13 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.12.1 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a 
zajištění zpětného odběru elektrozařízení – materiál na stůl 

primátor 

7.12.2 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - ceníky, budgety, 
rozsahy pro rok 2022 

p. Zácha 

7.12.3 Obecně závazná vyhláška č. ..../2021 o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství - materiál na stůl 

primátor 

7.13.1 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.2 Žádost o udělení výjimky z Vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady 
postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
statutárním městem Přerov, ve znění vnitřního předpisu 5/2018. 
Uzavření smlouvy o dílo bez výběrového řízení. 

p. Zácha 

8. Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 
výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 

Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Fitness AVE Přerov z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního 
programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti 
sportu 

Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

9.3 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Pod skalkou  Mgr. Kouba 

9.4 Smlouva o spolupořadatelství Her X. letní olympiády dětí a 
mládeže ČR 2022 

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

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

10.2 Veřejná sbírka pod vánočním stromem Mgr. Kouba 

10.3 Souhlas s projektem „Obnova vozového parku Charity Přerov" a 
jeho realizací na území obce Přerov. 

Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2022 primátor 

11.2 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo vč. zajištění servisu č. 
SML/0175/2014 

primátor 

11.3 Finanční dar – Dluhonice  Ing. Navrátil 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


