
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 25.2.2022 

 

Svolávám 

80. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  3. března 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 č. 4 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Úprava křižovatky ul. Durychova, Gen. Štefánika, 
Tovární, Přerov“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva 
města Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Uzavření smlouvy o dílo mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
Statutárním městem Přerov a Společností Dluhonice 

Ing. Mazochová 

6.4 Uzavření smlouvy o vybudování nové technické infrastruktury pro 
objekt nám. T.G. Masaryka 555/16 mezi statutárním městem Přerov 
a společností Teplo Přerov, a.s. – materiál na stůl 

p. Zácha 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 479/1 v 
k.ú. Předmostí – změna usnesení 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
884/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1981/ 98 a 
p.č. 1981/50 oba v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytové jednotky č. 424/103 v budově bytový dům č.p. 424, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  603 v k.ú. 
Přerov (Č. Drahlovského 3) 

p. Zácha 

7.5.2 Pacht nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
částí pozemku  p.č. 455/2  v k.ú.  Lověšice u Přerova   

p. Zácha 



7.5.3 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 528/8 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.5.4 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
částí pozemků p.č. 5300/1, p.č. 5746/1, p.č. 6569/2 vše v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.5.5 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - částí pozemků 
p.č. 6868/1 a p.č. 6868/6 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 829, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. 
Přerov (Jasínkova 4)  

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 1981/45 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.12.1 Uzavření darovací smlouvy na finanční dar mezi statutárním 
městem Přerov a fyzickou osobou 

primátor 

7.12.2 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských trhů a 
městských jarmarků   

primátor 

7.12.3 Smlouva o provedení překládky veřejného osvětlení v k.ú. 
Dluhonice a k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.12.4 Rozhodnutí o odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Přerově 
ve věci soudního sporu "Ovocná stezka Pastviska" – materiál na 
stůl 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.2 Výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách MŠ – materiál na stůl Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

9.2 Poskytnutí mimořádné dotace - Klíč-centrum sociálních služeb, p.o. Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Podněty a připomínky z 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
– 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 


