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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 18.3.2022 

 

Svolávám 

81. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 24. března 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 Návrh na personální změnu v komisi primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 5 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Pracovní skupina pro řešení parkovací politiky Ing. Navrátil 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem 
Přerov a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 

primátor 

6.2 Zpracování projektové dokumentace „Parkoviště ul. Bratrská“ primátor 

6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení 
ZŠ Přerov, Želatovská 8“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 
a 
Mgr. Kouba 

6.4 Veřejná zakázka „Retence dešťových vod na Městském hřbitově v 
Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1644/2021 na realizaci stavby „Oprava hygienických zařízení, 
Bratrská 709/34, Přerov 750 02“ 

Ing. Mazochová 

6.6 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1136/2021 na realizaci stavby „Úprava silnice I/47 v místě 
napojení EMOS“ 

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo SML/1645/2021 na 
realizaci stavby „Stavební úpravy – garáž p. č. 57, k. ú. Kozlovice u 
Přerova“ 

Ing. Mazochová 

6.8 Regenerace sídliště Přerov -  Dvořákova I.etapa -uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, přeložka 
plynárenského zařízení  

Ing. Mazochová 
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6.9 Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-
zimní stadion“ – uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/1655/2021 – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části prostor budovy jiná 
stavba č.p. 2804, příslušné k části obce Přerov I -Město, která je 
součástí pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov – AGEL, Střední 
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6675/1 a 
p.č. 6675/3 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 62, p.č. 63, 
p.č. 200, p.č. 201, p.č. 202, p.č. 203, p.č. 415, p.č. 416, p.č. 417 vše 
v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 437 v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na nájem pozemků p.č. 894 
a p.č. 887 oba v k.ú. Henčlov  

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku 
p.č. 3803/2 v  k.ú. Přerov a zřízení věcného břemene - služebnosti 
ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 3803/2 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.3 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 1481, p.č. 1483 a p.č. 1485 vše v k.ú. Dluhonice - 
dohoda o skončení pachtu 

p. Zácha 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 6774/2, 6786/1, 4672/1, 1784, 5114, 
4394/1, 4394/63, 4394/67, 4387/1 a 4397, 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, 5738/1, 
5744/1, 5745/1, 5746/1, 5746/3, 5747/1, 5747/3, 5747/13, 5751, 
5752 a 5826/5, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 994/17, 1006/2, 
1018/1, 4975, 4978/4, 5072/8, 5072/9, 6034/6, 6857/2, vše v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.7.4 Zrušení věcného břemene na nemovitých věcech v majetku 
statutárního města Přerova - zřízeného k tíži pozemků p.č. 890/1, 
p.č. 896/1, p.č. 896/3 vše v k.ú. Henčlov 

p. Zácha 

7.7.5 Zrušení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – pozemcích p.č. 5088/3, p.č. 
6850/5, oba v k.ú. Přerov, a zřízení věcného břemene - služebnosti 
na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
pozemcích p.č. 4943/1, p.č. 5087, p.č. 5088/3 a p.č. 6850/5, vše v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov  
–  objektu občanského vybavení č.p. 1134,  příslušného k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 4726, pozemku p.č. 
4726 a části p.č. 4724/1 vše v k.ú. Přerov a movitých věcí 

p. Zácha 
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7.9.1 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 
– osobního automobilu SUZUKI IGNIS 

p. Zácha 

7.12.1 Právo provést stavbu s názvem „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice 
– Přerov“ na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 4135/16, 7279/44, 6633/1, 6653, 7279/43, 
7167/48, 7167/19, 7167/54, 7167/58, 7167/10, 7160/4, 7160/3, 
7167/11, 7167/63, 7167/64 v k.ú. Přerov, p.č. 548/88, 474/2, 
548/64, 481/2 v k.ú. Lověšice u Přerova, p.č. 2176/2, 1477/1, 
2176/29 (2176/62), 1660, 1602/2 v k.ú. Bochoř, p.č. 1016/3, 1316, 
1145/41 v k.ú. Dluhonice a p.č. 541/1 (541/3), 633/11 (633/70), 245, 
633/40 (633/69), 633/42 (633/89), 633/10 (633/67), st. 557/3 (st. 
557/5) v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

7.12.2 SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH 
KOMUNIKACÍ č. VPIC/MS/2022/00028 

p. Zácha 

7.13.1 Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci p. Zácha 

7.13.2 Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení  p. Zácha 

7.13.3 Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení p. Zácha 

7.13.4 Návrh na uzavření nájemní smlouvy – materiál na stůl p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací sestavených 
ke dni 31. 12. 2021 

Mgr. Kouba 

8.2 Úprava platu ředitelky Městské knihovny    Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - DPS Mgr. Kouba 

9.2 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních 
služeb města Přerova, p. o. – Domov pro seniory. 

Mgr. Kouba 

9.3 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu denního stacionáře a 
osobní asistence střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. 
– Denní pobyt. 

Mgr. Kouba 

9.4 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních 
služeb města Přerova, p. o. – Pečovatelská služba. 

Mgr. Kouba 

9.5 Změna úhrad za pobyt a stravu při poskytování výchovné péče o 
děti střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Městské 
jesle v dětské skupině Kuřátka a Koťátka.  

Mgr. Kouba 

9.6 Obec přátelská rodině 2022 – materiál na stůl Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Program prevence kriminality 2022 Mgr. Kouba 

10.2 Návrh na uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového 
příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do 
Městské policie Přerov 

primátor 

10.3 Kronika města Přerova za rok 2019 primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


