
1 

 

RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 10.6.2022 

 

Svolávám 

87. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 16. června 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  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 11 Ing. Mazochová 

4.2 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a Olomouckým krajem na Přerovské svatovavřinecké 
hody 2022 

primátor 

4.3 Zapojení dotací poskytnutých Olomouckým krajem Kulturním a 
informačním službám města Přerova  

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Informace k žádosti o dotaci z dotačního programu Olomouckého 
kraje - Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten zimního 
stadionu v Přerově 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka Zpracování projektových dokumentací pro projekt 
„Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní 
družiny základních škol v Přerově“ – rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 
a 
Mgr. Kouba 

6.3 Veřejná zakázka „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v 
domech Osmek 5, 7“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora“ - schválení zadávacích 
podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Mazochová 
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6.5 Veřejná zakázka „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a 
výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. 
Rasche 7, Přerov“- rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.6 Schválení dodatku č. 2 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. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML/1008/2021 na 
realizaci stavby „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/3 na 
pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka části obvodové stěny 
budovy - objektu bydlení 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 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci    
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5215/27 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – 
pozemků p.č. 6840/2, p.č. 6840/3, p.č. 6840/19 vše v k.ú. Přerov za 
pozemek p.č. 6768/1 a část p.č. 6768/2 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části 
pozemku p.č. 207/2 v k.ú. Vinary u Přerova za část pozemku p.č. 
207/5 v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - prostoru v objektu 
občanského vybavení č.p. 93, příslušného k části obce Přerov II-
Předmostí, který je součástí pozemku p.č. st. 104 a v objektu 
občanského vybavení č.p. 204,  příslušného k části obce Přerov II-
Předmostí, který je součástí pozemku p.č.  st. 195 v k.ú. Předmostí  
(Hranická 14)  

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/3 
pozemku p.č. 6395/4 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2656/2    
a p.č. 2656/3 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 548/4 a pozemku p.č. 
548/5, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 263 a pozemku p.č. 264, oba v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.5.1 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 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytové jednotky č. 240/93 v budově bytový dům č.p. 240, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/87       
v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) 

p. Zácha 
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7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 3, p.č. 4, p.č. 
5, p.č. 7, p.č. 8, p.č. 12, p.č. 13, p.č. 15, p.č. 16/2, p.č. 20, p.č. 71, 
p.č. 75, p.č. 91, p.č. 118, p.č. 125, p.č. 152, p.č. 153, p.č. 154, p.č. 
155, p.č. 194, p.č. 195, p.č. 196, p.č. 197, p.č. 198, p.č. 247, p.č. 
248/1, p.č. 287/1, p.č. 314/1, p.č. 314/2, p.č. 317/1, p.č. 317/2, p.č. 
318, p.č. 320, p.č. 388, p.č. 401, p.č. 405, p.č. 419, p.č. 420, p.č. 
520, p.č. 522, p.č. 656, p.č. 695, p.č. 826, p.č. 913, p.č. 937/4, p.č. 
1036, p.č. 1062, p.č. 1158, p.č. 1159/3, p.č. 1261, vše v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova a nájem částí pozemků p.č. 194, p.č. 195/2 oba         
v k.ú. Popovice u Přerova 

p. Zácha 

7.7.3 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na 
nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 193/1 (podílu 150843/180944), p.č. 510/2, p.č. 4929/1 
a p.č. 4932/1, 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 - 
pozemku p.č. 1042/1, 1042/3, 7289/1, 7289/2 a 7289/15, vše v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.7.5 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na 
nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 4394/1 a 4516/1, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.9.1 Úplatný převod movitých věcí - 2 ks kalorimetrických měřidel 
spotřeby tepla z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti Teplo Přerov a.s. 

p. Zácha 

7.12.1 Odvoz a ekologická likvidace nevyzvednutých automobilů z odtahů 
prováděných na území statutárního města Přerova 

p. Zácha 

7.12.2 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“,    
z dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a)  

p. Zácha 

7.12.3 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy  p. Zácha 

7.12.4 Smlouva o zhodnocení silničního majetku - stavba „Přechod pro 
chodce Přerov VIII-Henčlov“ 

p. Zácha 

7.12.5 Dodávka a instalace automatického závlahového systému pro 
sportovní hřiště místní části Újezdec - uzavření smlouvy o dílo 

p. Zácha 

7.12.6 Oprava SSZ na křižovatce ulic Tržní x nábř. E. Beneše v Přerově– 
uzavření smlouvy o dílo 

p. Zácha 

7.12.7 Uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy 
Mobilní Rozhlas se společností MUNIPOLIS s.r.o. na dobu určitou   
1 roku 

p. Zácha 

7.13.1 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 

7.13.2 Uzavření nájemních smluv – výměna střešního pláště Sokolovská 
2,4 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

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

Mgr. Kouba 

8.2 Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem – výjimky   
z maximálního počtu dětí ve třídách  

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

9.2 Proseniorské a prorodinné akce 2022 – přijetí nepeněžitého daru Mgr. Kouba 
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10. Různé  

10.1 Nařízení města Přerova č. .../2022, kterým se vydává tržní řád primátor 

10.2 Podněty a připomínky z  25. 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 


