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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 29.10.2021 

 

Svolávám 

73. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 4. listopadu 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. 20 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Elektrárna – 
ubytování pro zaměstnance“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kulturního domu v Dluhonicích“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti pěti ZŠ v Přerově 
- fotovoltaika“ – zrušení zadávacího řízení 

Mgr. Kouba a 
Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-
zimní stadion“ – vyloučení účastníků ze zadávacího řízení, 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace "Stavební 
úpravy objektu č. p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely 
přemístění služebny Městské policie a JSDH" - rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 113/3 v k.ú. 
Popovice 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 

7.1.2 Zavedení systému svozu tříděného odpadu od domu Ing. Střelec 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1374 a p.č. 1377 oba v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                         
Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 1375 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.2.2 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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7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
nebytové jednotky č. 2611/103 v budově bytový dům č.p. 2610, č.p. 
2611, č.p. 2612, příslušné k části obce Přerov I-Město, na  pozemku 
p.č.  2424/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 3) 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
nebytové jednotky č. 191/103 jiný nebytový prostor v budově bytový 
dům č.p. 190, č.p. 191, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) 

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) 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 313/4, p.č. 
313/7, p.č. 357/3, p.č. 1003/1, p.č. 1003/2, p.č. 1003/3 a p.č. 1012 
vše v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 529/2, p.č. 
627/48, p.č. 627/49 a p. č. 627/50, vše v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 542/2, 542/3, 
552/8, 596/4, 4926/29, 3344/3 a 3082/3, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.11.1 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

p. Zácha 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k podílu id. 1/3 pozemku p.č. 
5176/39 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z 
předkupního práva. 

p. Zácha 

7.12.3 Smlouva o převodu části práv a povinností stavebníka p. Zácha 

7.12.4 Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v 
majetku statutárního města Přerov   

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.2 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Podněty a připomínky z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova. primátor 

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

 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


