
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 1.4.2022 

 

Svolávám 

82. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  7. dubna 2022 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, nám. T.G.M. 1, Přerov 

 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu, schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 6 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 6 - MČ Ing. Mazochová 

4.3 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke 
dni 31.12.2021 

Ing. Mazochová 

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

4.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Tělocvičnou jednotu 
Sokol Přerov na zhotovení slavnostního praporu 

Ing. Mazochová 

4.6 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu Benefičního 
Galavečera v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou 

Ing. Mazochová 

4.7 Poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky  Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov a J. B. primátor 

6.2 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1008/2021 na 
realizaci stavby „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

6.3 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1577/2021 na realizaci stavby „Rekonstrukce kulturního domu 
v Dluhonicích“ 

Ing. Mazochová 

6.4 Uzavření smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení Přerov – Henčlov“ Ing. Mazochová 

6.5 Rekonstrukce 3. a 4. NP v objektu zdravotní školy v Přerově  - část 
stavební, část konektivita – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 3161/20 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 893, p.č. 894 a p.č. 895 vše v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 

7.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 60/6 v k.ú. Popovice u Př.  

p. Zácha 



7.2.5 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 890/1, p.č. 891, p.č. 894/2, p.č. 896/1, p.č. 
896/3, p.č. 896/4, p.č. 898, p.č. 899 vše v k.ú. Henčlov 

p. Zácha 

7.2.6 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.4.1 Směna nemovitých věcí  – pozemku p.č.  460/3 ostatní ploha o 
výměře 143 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 
Přerova za pozemek p.č. 461/2 o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov ve 
vlastnictví právnické osoby. 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru v budově bytový dům č.p. 64,  příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č.  3346/7 v k.ú. Přerov - 
bezbariérová garáž Kozlovská 17 

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví Statutárního města Přerova - 
částí pozemku p.č. 1873/1 v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 205 v 
k.ú. Předmostí – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.6.1 Uzavření Dohody o skončení výpůjčky ke Smlouvě o výpůjčce č. 
MMPr/SML/1209/2014 ze dne 12.11.2014 – ukončení výpůjčky 
pozemku p.č. 2656/1 (čáti o výměře 5580 m2), p.č. 2656/2, p.č. 
2656/3 a p.č. 2657/8, vše v k.ú. Přerov se spolkem TJ Spartak 
Přerov 

p. Zácha 

7.6.2 Uzavření  Smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 2656/1 (části o výměře 
5323 m2), pozemku p.č. 2656/2 a pozemku p.č. 2656/3 a Smlouvy o 
nájmu k části pozemku p.č. 2656/1 o výměře 105 m2, vše v k.ú. 
Přerov se společností AUTO–MOTO Jelínek s.r.o. - materiál na 
stůl 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 519, 528/7, 
528/8 a 571/2, vše v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 7160/3, 7160/4, 
7167/10, 7167/11, 7167/19, 7167/48, 7167/54, 7167/58 a 7167/63, 
vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.3 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemků 
p.č. 1245 a p.č. 287/2 oba v  Čekyně a zřízení věcného břemene - 
služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků 
p.č. 1245 a p.č. 287/2 oba v  k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.7.4 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemku 
p.č. 1245 v  Čekyně a zřízení věcného břemene - služebnosti ve 
prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 1245 v k.ú. 
Čekyně 

p. Zácha 

7.7.5 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemku 
p.č. 497/1 v  Penčice a zřízení věcného břemene - služebnosti ve 
prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 497/1 v 
k.ú. Penčice 

p. Zácha 

7.7.6 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerov - pozemkům p.č. 1662 v k. ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a p.č. 75 v k.ú. Svrčov v souvislosti 
s realizací stavby „Lazníky – Svrčov, obnova vNN, kNN“ ze strany 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

p. Zácha 

7.12.1 Smlouva o přeložkách účelových komunikací  p. Zácha 



7.12.2 Převod práv a povinností - Společné povolení č. 43/2021 na stavbu 
"Oprava propustku ev.č. Př-PoP-P1 na ulici Kočíře v Přerově X-
Popovicích" 

p. Zácha 

7.12.3 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 2697/1 a p.č. 2697/2 
v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.12.4 Majetkoprávní vypořádání  k nemovitým věcem –  uzavření Smlouvy 
o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního záměru, 
bezúplatný převod části pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní Moštěnice 
do vlastnictví statutárního města Přerov a přijetí finančního daru  

p. Zácha 

7.12.5 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 
dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120078599 
(SML/0509/2022), které bude dotčeno stavbou „Parkoviště ulice 
Budovatelů, Přerov“. Smlouva o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. 
Z_S24_12_8120078599 (SML/0509/2022), které bude dotčeno 
stavbou „Parkoviště ulice Budovatelů, Přerov“.  

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Tělocvičná jednota Sokol Přerov – žádost o poskytnutí dotace z 
Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2022 v 
oblasti sportu 

Mgr. Kouba 

8.2 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle, ZŠ Za Mlýnem, ZŠ Želatovská 
a ZŠ U Tenisu pro rok 2022  

Mgr. Kouba 

8.3 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských 
školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách základních 
škol zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 
2022/2023  

Mgr. Kouba 

8.4 Začleňování dětí a žáků z Ukrajiny do škol v Přerově  Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2022 

primátor 

10.2 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2022 

primátor 

10.3 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru – 
jednorázové nenávratné finanční výpomoci ze Sociálního fondu 
zaměstnanců statutárního města Přerova ve výši 150 000,-- Kč  

primátor 

10.4 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

primátor 

10.5 Smlouva o zajištění reklamy primátor 

10.6 Zahraniční pracovní cesta – Ozimek, Polsko primátor 

10.7 Vyhlášení ankety pro veřejnost o budoucím využití TGM 8 p. Ondrůj 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


