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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 7.1.2022 

 

Svolávám 

77. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 13. ledna 2022 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 primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh personální změny - komise primátor 

3.2 Zajištění bezpečnosti na křižovatkách a přechodech pro chodce - 
2.etapa 

KRIDB, 
a 
primátor 

3.3 Parkování K+R u základních škol KRIDB 
a  
primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 24 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 1 Ing. Mazochová 

4.3 Česká spořitelna, a. s. - smlouva o spořícím účtu Ing. Mazochová 

4.4 Komerční banka, a. s. - Dodatek ke smlouvě o běžném účtu 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 „Oprava mostu přes potok Olešnice, ul. U Potoka, 
ev.č. PŘ/PEN-M01 v Přerově – Penčicích“ - rozhodnutí o vyloučení 
účastníka výběrového řízení, o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v 
Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření 
smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.3 Rekonstrukce chodníku a cyklostezky Pod Valy Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. 
Přerov  

p. Zácha 
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7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 193/5, na 
kterém stojí stavba bez čp/če, garáž, p.č. 199/3, p.č. 193/6, p.č. 
193/3, na kterém stojí stavba občanské vybavenosti bez čp/če, vše 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1239 zast. pl. 
a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2015 adminis., 
p.č. 1240/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž, 
p.č. 1240/2 ost. pl., p.č. 1253/2 zast. pl. a nádvoří, součástí je 
stavba Přerov I-Město, č.p. 3046 adminis., p.č. 1253/1 ost. pl. a p.č. 
1253/3 ost. pl., vše v k.ú. Přerov (objekty Smetanova 7 a 7a) za 
nemovité věci ve vlastnictví ČR -ÚZSVM – jednotku č. 555/5 jiný 
nebytový prostor vymezený v budově Přerov I-Město, č.p. 555 
adminis., na p.č. 194, včetně přináležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši 60202/361888 na pozemcích p.č. 194 zast. pl. a 
nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve výši 60202/120102 na 
společných částech budovy společných vlastníkům jen některých 
jednotek (jednotka TGM) a pozemků p.č. 2242 zast. pl. a nádvoří, 
součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2180 víceúčel., p.č. 2265/1 
zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če garáž, p.č. 2265/3 
ost. pl., p.č. 4988/4 ost. pl. a p.č. 4988/5 ost. pl. (Hasičská 
záchranná stanice Šířava). 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 875 a částí 
pozemku p.č. 878, oba v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 218 v k.ú. 
Přerov  

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 894, 
částí pozemku p.č. 890/1, částí pozemku p.č. 896/1, pozemku p.č. 
891 a p.č. 899 vše v k.ú. Henčlov - změna usnesení 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
2635/1, p.č. 2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 2657/2 vše v k.ú. Přerov 
(Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa)  

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
části pozemku p.č. 5 v k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
objektu k 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 nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 930, 994/17, 
1006/2, 1018/1, 1042/1, 4975, 4978/4, 5050/1, 5067, 5072/8, 
5072/9, 5738/1, 5745/1, 5746/1, 5751, 5826/5, 6857/2, vše v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1042/1, 4975, 
4978/4, 5050/1 a 5067, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 
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7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5072/8 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.5 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 6868/1 a p.č. 
6868/6, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.12.1 Uzavření smlouvy o odtahu vozidel mezi statutárním městem 
Přerovem a Technickými službami města Přerova, s.r.o. 

p. Zácha 

7.12.2 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 

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

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Úprava platů ředitelů  Mgr. Kouba 

8.2 Přijetí peněžitých darů účelově určených do vlastnictví 
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.3 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním  

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov 

Mgr. Kouba 

9.2 Souhlas s projektem „Lepší dostupnost pečovatelské služby v 
Brodku u Přerova" a jeho realizací na území obce Brodek u 
Přerova. 

Mgr. Kouba 

9.3 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví Sociálních služeb města 
Přerova, p.o. 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Pronájem restauračního zařízení Městský dům. primátor 

10.2 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních  

primátor 

10.3 Souhlas zřizovatele – materiál na stůl primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


