
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 6.5.2022 

 

 

Svolávám 

85. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne  12. května 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. 9 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Azylový dům 
Přerov“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 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 

6.2 Veřejná zakázka „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a 
výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. 
Rasche 7, Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Akce „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní 
stadion“ – stanovení dalšího postupu 

Ing. Mazochová 

6.4 Regenerace sídliště Přerov -  Dvořákova I.etapa -uzavření 
smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 

Ing. Mazochová 

6.5 Kartelová dohoda na veřejnou zakázku „Zajištění přenosu dat a 
informací v územní samosprávě statutárního města Přerova “ – 
zpracování znaleckého posudku 

primátor 

6.6 Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací pro 
projekt „Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro 
školní družiny základních škol v Přerově“ - schválení zadávacích 
podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek – materiál 
na stůl 

Ing. Mazochová 
a 
Mgr. Kouba 



6.7 Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci 
IOP 09“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení 
zadávacího řízení – materiál na stůl 

primátor 

6.8 Odstoupení od Smlouvy o dílo č. SML/0280/2022 na zpracování 
projektové dokumentace s názvem „Hospodaření se srážkovou 
vodou v budovách základních škol v Přerově“ – materiál na stůl 

primátor 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí – části 
pozemků p.č. 4954 a p.č. 5005 oba v k.ú. Přerov za část pozemku 
p.č. 347 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 634/5 
v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
5207/76 ostatní plocha a p.č. 5207/86 ostatní plocha, oba v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova  - části pozemku p.č. 372/1 
v k.ú. Dluhonice  

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – 
částí pozemků p.č. 6715/2, p.č. 6716/1 a p.č. 6716/2 vše v k.ú. 
Přerov za části pozemků p.č. 6713/2, p.č. 6714/20, p.č. 6714/3, 
p.č. 6750/22, p.č. 6750/21, p.č. 6750/23, p.č. 6750/20 a p.č. 
6750/12 vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6079/4, p.č. 
6079/17, p.č. 6092, p.č. 6105/2, p.č. 6105/10, p.č. 6105/23, p.č. 
6105/31, p.č. 6120/1, p.č. 6120/2, p.č. 6200/1, p.č. 6226/25, p.č. 
6226/26, p.č. 6226/35, p.č. 6244, p.č. 6245, p.č. 6254/7, p.č. 
6254/17, p.č. 6281, p.č. 6302/31, p.č. 6308, p.č. 6318/1, p.č. 
6318/2, p.č. 6320/14, p.č. 6320/15, p.č. 6900/937, p.č. 6900/938, 
p.č. 7166/49, p.č. 7166/87, p.č. 7166/92, p.č. 7166/115, p.č. 
7166/116, p.č. 7166/123, p.č. 7166/135, p.č. 7166/136, p.č. 
7166/143, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v 
k.ú. Penčičky - změna usnesení 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 530 v k.ú. Penčice 

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 5276/12 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.6.3 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  
výlohy prostoru v budově č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 137  v k.ú. Přerov (nám. 
TGM 8) 

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 - změna usnesení 

p. Zácha 



7.12.1 Uvedení jména na náhrobku čestného hrobu pana Ladislava 
Hudečka na městském hřbitově v Přerově 

p. Zácha 

7.13.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy p. Zácha 

7.13.2 Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy p. Zácha 

7.13.3 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – dvě přípravné třídy   Mgr. Kouba 

8.2 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.3 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání III. pro ORP Přerov 
(MAP) – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Seniorské a rodinné akce 2022 - přijetí nepeněžitého daru a 
smlouva o bezúplatném užívání 

Mgr. Kouba 

9.2 Podpora projektů Dětská skupina Mamutík I, Dětská skupina 
Mamutík II. 

Mgr. Kouba 

9.3 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o  poskytování a  úhradě 
hrazených služeb – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


