
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 22.4.2022 

 

 

Svolávám 

84. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne  28. 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. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Parkování K+R u základních škol KRIDB 
primátor 

3.2 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 8 Ing. Mazochová 

4.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu kulturní akce 
"Pouť k 430. výročí narození J. A. Komenského" pro Náboženskou 
obec Církve československé husitské v Přerově 

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 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro 
otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v 
Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Parkoviště ul. Tománkova v Přerově“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení 
vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 



6.5 Veřejná zakázka „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v 
domech Osmek 5, 7“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka: Technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva 
města Přerova - rozhodnutí o zrušení/dokončení výběrového řízení 

Ing. Mazochová 

6.7 PA Kopaniny, oprava bazénové vany – rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.8 Regenerace sídliště Přerov -  Dvořákova I.etapa -uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

Ing. Mazochová 

6.9 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1650/2021 na 
realizaci stavby „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (2. část)“ 

Ing. Mazochová 

6.10 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo SML/1645/2021 na 
realizaci stavby „Stavební úpravy – garáž p. č. 57, k. ú. Kozlovice 
u Přerova“ 

Ing. Mazochová 

6.11 Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí školních 
družin základních škol – zpracování projektové dokumentace pro 
ITI 2021 - 2027  

Mgr. Kouba 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 908/2 v 
k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 106/26 v 
k.ú. Kozlovice 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 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/16 
pozemku p.č. 717 a podílu id. 1/16 pozemku p. č. 806, oba v k.ú. 
Kozlovice 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 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 433/1 v 
k.ú. Vinary u Př.  

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 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 

7.3.1 Bezúplatný převod pozemků p.č. 1885/14 a p.č. 1887/2, oba v k.ú. 
Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví 
statutárního města Přerova  

p. Zácha 

7.7.1 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na 
nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 
pozemcích p.č. 56, 60, 64, 232, 634, 656/1 a 1021, vše v k.ú. 
Žeravice. 

p. Zácha 



7.7.2 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na 
nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 
pozemcích p.č. 1981/47, 2051/9, 4981, 4983/1, 4984, 4985, 5033, 
vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.3 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na 
nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 
pozemcích p.č. 4980, 4981, 4982, 4985, 5031, 5032, 5035/1, 
5036/2 a 5037 vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.4 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na 
nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - 
pozemcích p.č. 5036/1 a p.č. 1019/27, oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova, a to pozemku p.č. 155, jehož 
součástí je stavba č.p. 84 a pozemku p.č. 4925/3, vše v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

p. Zácha 

7.12.1 Náhrada škody za způsobený úraz fyzické osoby p. Zácha 

7.13.1 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 

7.13.2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Obědy do škol v Olomouckém kraji III – souhlas zřizovatele  Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Odpověď na petici obyvatel lokality nábřeží E. Beneše, ul. 
Mervartova a ul. Fügnerova 

primátor 

10.2 Podněty a připomínky z  24. 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 


