
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 21.1.2022 

 

 

Svolávám 

78. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  27. ledna 2022 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, nám. T.G.M. 1, Přerov 

 
 

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 - převody - akce a projektové dokumentace Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření - převody I Ing. Mazochová 

4.3 Rozpočtové opatření č. 2 Ing. Mazochová 

4.4 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se zrušuje Obecně 
závazná vyhláška  č. 6/2019 o evidenci označených psů a jejich 
chovatelů 

Ing. Mazochová 

4.5 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární 
stanici Přerov  

Ing. Mazochová 

4.6 Žádost o poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis pro 
Pekárnu Racek, s.r.o. 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Využití hotelu Strojař - revokace usnesení primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0843/2021 na 
realizaci stavby „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“ 

Ing. Mazochová 

6.2 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1226/2021 na realizaci stavby „Energetické úspory BD, nám. 
Fr. Rasche 3“ 

Ing. Mazochová 

6.3 Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten zimního stadionu v 
Přerově - podání žádosti o dotaci 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Úprava křižovatky ul. Durychova, Gen. 
Štefánika, Tovární, Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení 
ZŠ Přerov, Želatovská 8“ - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, 
schválení zadávacích podmínek a zahájení opakovaného 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 



7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
5290/128 a části pozemku p.č. 5290/95, oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 
pozemků p.č. 257 a p.č. 258/1, oba v k.ú. Penčice za pozemek 
p.č. 197 v k.ú. Penčičky   

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 499 v 
k.ú. Penčice  

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v 
k.ú. Újezdec u Přerova. 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 665/29 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova  

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 19, p.č. 
20 a p.č. 308 v k.ú. Penčice. 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - udělení souhlasu statutárního 
města Přerova s převodem práv a povinností ze smlouvy o právu 
provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 
SML/1352/2020 ze dne 22.9.2020  

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2578/5 v k.ú. Přerov, jehož součástí je 
stavba garáže č.p. 3617, příslušná  k části obce Přerov I-Město 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2578/37 v k.ú. Přerov, jehož součástí je 
stavba garáže č.p. 3618, příslušná k části obce Přerov I-Město 

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2578/38  v k.ú. Přerov, jehož součástí je 
stavba garáže č.p. 3619, příslušná k části obce Přerov I-Město a 
pozemku p.č. 2578/39 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 
garáže č.p. 3620, příslušná k části obce Přerov I-Město 

p. Zácha 

7.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2578/40  v k.ú. Přerov, jehož součástí je 
stavba garáže č.p. 3621, příslušná k části obce Přerov I-Město 

p. Zácha 

7.2.5 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 3157/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.6 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části p.č. 1195/3 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.2.7 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 
3412/18, p.č. 3412/22, vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 2 
smlouvy 

p. Zácha 

7.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 590/7 v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – silnice 
III/04724 na pozemcích p.č. 4293/1 a p.č. 5098/1 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 2578/40 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 
garáže č.p. 3621, příslušná k části obce Přerov I-Město  

p. Zácha 



7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 474/2 v k.ú. Lověšice u 
Přerova. 

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 Uzavření smlouvy o odtahu vozidel mezi statutárním městem 
Přerovem a společností ASSIST 24 s.r.o. 

p. Zácha 

8. Dotační program C - podpora vrcholového a výkonnostního 
sportu dospělých pro rok 2022 

Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 – vyjmutí části pozemku 
zahrady 

Mgr. Kouba 

9.2 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním  

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

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

11. Různé  

11.1 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky primátor 

11.2 Veřejná zakázka „Tvorba vizuální identity a tvorba webových 
stránek Inovačního hubu Přerov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele 
a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

primátor 

11.3 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška o Městské policii v Přerově č. 10/1995, ve znění 
Obecně závazné vyhlášky č. 9/1997 

primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


