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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 11.2.2022 

 

Svolávám 

79. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 17. února 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 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 - převody II Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 3 Ing. Mazochová 

4.2.1 Rozpočtové opatření č. 3 – dodatek – materiál na stůl Ing. Mazochová 

4.3 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení 
limitu 

Ing. Mazochová 

4.4 Uzavření "Smlouvy o účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu 
určitou" 

Ing. Mazochová 

4.5 Participativní rozpočet primátor a 
Ing. Mazochová 

4.6 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s.r.o. 
(Přerovská internetová televize) 

Ing. Mazochová 

4.7 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského 
v Přerově na vydání publikace „Co je to za písmenko: slabikáře a 
abecedy ze sbírky Muzea Komenského v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

4.8 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Římskokatolickou 
farnost Přerov – Předmostí v souvislosti s oslavami výročí kostela 
sv. Marie Magdalény  

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Kompenzace Dluhonice - III.etapa Ing. Mazochová 

6.2 Zpracování projektové dokumentace " PA Kopaniny, oprava 
bazénové vany" 

Ing. Mazochová 

6.3 Rekonstrukce chodníku a cyklostezky Pod Valy - podání žádosti     
o dotaci 

Ing. Mazochová 

6.4 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1644/2021 na realizaci stavby „Oprava hygienických zařízení, 
Bratrská 709/34, Přerov 750 02“ 

Ing. Mazochová 
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6.5 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci 
veřejné zakázky „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu          
v Přerově“ 

primátor 

6.6 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu projektové 
dokumentace a postoupení práv spojených s projektovou 
dokumentací na stavbu „Kompenzační opatření pro cyklistickou 
dopravu při výstavbě dálnice E55 v úseku Olomouc Přerov, část 
Cyklostezka Přerov Dluhonice“ 

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1577/2021 na realizaci stavby „Rekonstrukce kulturního 
domu v Dluhonicích“ 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ 
– rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, rozhodnutí 
o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.9 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1008/2021 na 
realizaci stavby „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

6.10 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním 
městem Přerov a Ing. J.F. – materiál na stůl 

primátor 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci   
z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 545 v k.ú. 
Henčlov 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 
2587/54 v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6         
v k.ú. Přerov (Klivarova 6) 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci 
do vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 
5215/28 v k. ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části 
pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města 
Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 1290 a 
spoluvlastnický podíl k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. 
Dluhonice – změna usnesení 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 597/2    
v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/5 
pozemku p.č. 5466/196 orná půda a pozemku  p.č. 5466/197 orná 
půda, 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 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 222 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 218 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 1261 a p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 
6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti CTP Invest, spol. s r.o. 

p. Zácha 
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7.3.1 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1034 v k.ú. Újezdec 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 

7.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
stavby v části obce Přerov I-Město, č.p. 3565, způsob využití: zem. 
stav., postavené na pozemku p.č. 2883/92, v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.5.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytové jednotky č. 191/102 jiný nebytový prostor v budově 
bytový dům č.p. 192, č.p. 193, příslušné k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 8) 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku 
p.č. 181 v k.ú. Henčlov 

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – části pozemku 
p.č. 7166/43 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6163/2, 
6165/2, 6194/13 a 7160/5, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 245 v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

7.10.1 Nájem movité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
mobilního pódia Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec včetně 
příslušenství 

p. Zácha 

7.12.1 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 

7.12.2 Majetkoprávní vypořádání  k nemovitým věcem ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – k částem 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)  

primátor 

7.12.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního 
práva. 

p. Zácha 

7.12.4 Smlouva o umístění zařízení – veřejného osvětlení na podpěry       
v majetku ČEZ Distribuce a.s. na pozemcích p.č. 1490 a p.č. 
1053/1 oba v k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 

7.12.5 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – splaškové kanalizace a vodovodu v místní části 
Dluhonice 

p. Zácha 

7.12.6 Uzavření plánovací smlouvy týkající se vybudování nové veřejné 
infrastruktury v rámci stavební akce "Infrastruktura pro RD Přerov, 
U Hvězdárny II" - veřejně přístupná účelová komunikace, veřejný 
vodovod, veřejná tlaková kanalizace, veřejné osvětlení. 

p. Zácha 

7.12.7 Smlouva o spolupráci, týkající se převodu části pozemku p.č. 
1137/1, p.č. 1137/3 a  p.č. 1137/8, vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka 
nad Bečvou o výměře cca 10 ha – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.12.8 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - úprava ceníku 
pro rok 2022 – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.14.1 Souhlas s umístěním stavby na nemovitém majetku statutárního 
města Přerova – na částech pozemků p.č. 426/9 a p.č. 426/18 oba 
v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  



4 

 

8.1 Předfinancování ozdravného pobytu žáků ZŠ a MŠ Hranická          
s ekologickým výukovým programem   

Mgr. Kouba 

8.2 Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost              
o poskytnutí daru  

Mgr. Kouba 

8.3 Hodnocení práce ředitelky školy zřizované statutárním městem 
Přerov před uplynutím 6 letého období na vedoucím pracovním 
místě  

Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé   

10.1 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Ing. Mazochová 

10.2 Vnitřní předpis č. .../2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 
Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,      
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

primátor 

10.3 Žádost o zapojení města do kampaně "Vlajka pro Tibet" primátor 

10.4 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku a 
nebytových prostor na dobu delší než 12 měsíců – materiál na 
stůl 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


