
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 14.4.2022 

 

 

Svolávám 

83. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne  20. 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 a schválení programu primátor 

3. Finanční záležitosti  

3.1 Rozpočtové opatření č. 7 Ing. Mazochová 

4. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

4.1 „Poradenství v oblasti energetických úspor metodou EPC – 
Přerov“ – žádost o poradenství z programu ELENA 

Ing. Mazochová 
Mgr. Kouba 
p. Zácha 

4.2 Veřejná zakázka „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v 
Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

primátor 

4.3 Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci 
IOP 09“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

primátor 

4.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v 
Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

4.5 Veřejná zakázka „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v 
domech Osmek 5, 7“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

4.6 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0843/2021 na 
realizaci stavby „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“ 

Ing. Mazochová 

4.7 Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 z programu 
Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

5. Majetkoprávní záležitosti  

5.4.1 Směna nemovitých věcí  – pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 
5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky 
p.č. 4224, p.č. 4230, p.č. 4232, p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 
6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 6850/11, p.č. 6850/13, p.č. 3492/10, p.č. 
3492/15 a p.č. 3492/17 všechny v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

5.4.2 Směna nemovitých věcí -  pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice v 
majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části 
pozemku p.č. 1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku 
p.č. 1084/3 vše v k.ú. Dluhonice  

p. Zácha 

5.4.3 Směna nemovitých věcí  - pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, 
k.ú. Dluhonice, k.ú. Bochoř, k.ú. Lověšice u Přerova v majetku 
statutárního města Přerova za pozemky v k.ú. Dluhonice, k.ú. 
Přerov, k.ú. Lověšice u Přerova a k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

p. Zácha 



5.12.1 Majetkoprávní vypořádaní užívání nemovitých věcí - infrastruktura 
Losy Kozlovice 

p. Zácha 

6. Školské záležitosti  

6.1 Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitého daru do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

7. Sociální záležitosti  

7.1 Vyhlášení Dotačního programu na podporu zdravotních služeb v 
roce 2022 

Mgr. Kouba 

7.2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního 
určení – v domě s pečovatelskou službou. 

Mgr. Kouba 

8. Různé  

8.1 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

8.2 Zřízení pracovní skupiny - Strojař primátor 

8.3 Darovací smlouva – materiál na stůl primátor 

9. Závěr primátor 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


