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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 14.10.2021 

 

Svolávám 

72. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat ve středu 20. 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   

3.1 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 19 Ing. Mazochová 

4.2 Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic na 
financování akce Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. 
Rasche 3   

Ing. Mazochová 

4.3 Vnitřní předpis č. ../2021 Postup při uplatnění DPH Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky    

6.1 Veřejná zakázka “Retence dešťových vod na Městském hřbitově v 
Přerově“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy, zrušení výběrového řízení 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“ – 
schválení smlouvy o centralizovaném zadávání 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (technický dozor)“ 
– schválení výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

primátor a 
Ing. Vrána 

6.4 Veřejná zakázka „Aktualizace DTMM pro GIS MMPr“ - rozhodnutí o 
vyloučení účastníka výběrového řízení, o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v 
Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Zpracování projektové dokumentace „Chodník ul. Kozlovská a 
rozšíření parkoviště ul. Malá Trávnická“ 

Ing. Mazochová 

6.7 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce školního hřiště 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy Přerov – 
Předmostí, Hranická 14" 

Ing. Mazochová 
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7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 802 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova  

p. Zácha 
 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3161/20 v k.ú. 
Přerov  

p. Zácha 
 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1961/1 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 
 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6050/1 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 
 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1981/86 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 nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1005 v k.ú. 
Žeravice. 

p. Zácha 
 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2578/5, 
jehož součástí je stavba garáže č.p. 3617, pozemku p.č. 2578/37, 
jehož součásti je stavba garáže č.p. 3618, pozemku p.č. 2578/38, 
jehož součástí je stavba garáže č.p. 3619, pozemku p.č. 2578/39, 
jehož součástí je stavba garáže č.p. 3620, pozemku p.č. 2578/40, 
jehož součástí je stavba garáže č.p. 3621,  vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 
 

7.3.1 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 
 

7.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov  –  
objektu občanského vybavení č.p. 1134,  příslušném k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 4726, pozemku p.č. 
4726 a části p.č. 4724/1 vše v k.ú. Přerov a movitých věcí 

p. Zácha 
 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
nebytové jednotky č. 643/102 jiný nebytový prostor v budově bytový 
dům č.p. 643, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4) 

p. Zácha 
 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního město Přerov - 
části pozemku p.č. 518/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Lověšice u Přerova 

p. Zácha 
 

7.6.2 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části 
obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v 
k.ú. Předmostí (Hranická 14)  

p. Zácha 
 

7.6.3 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
objektu bydlení č.p. 1721, příslušnému k části obce Přerov I-Město, 
který je součástí pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov (Boženy 
Němcové 10) 

p. Zácha 
 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 498 v k.ú. Lýsky. 

p. Zácha 
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7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4167/8, 
4293/89, 5098/14, 6577/25 a 6850/5, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 
 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - podílu id. 6/72 pozemku p.č. 6105/11 v 
k.ú. Přerov. 

p. Zácha 
 

7.12.1 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 
 

7.12.2 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1374/2021 na 
realizaci stavby "Stavební úpravy chodníku ulice Růžová, Přerov IX 
- Vinary" 

p. Zácha 
 

7.13.1 Odpis promlčené pohledávky  p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

10.2 Časový plán statutárního města Přerova pro provádění opatření 
Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Střední Morava 
CZ07 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


