
1 

 

RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 8.7.2022 

 

Svolávám 

89. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 14. července 2022 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, náměstí T.G.M. 1 

 

 

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. 13 Ing. Mazochová 

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 13 – dodatek – materiál na stůl Ing. Mazochová 

4.2 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 
stavební úpravy)“ – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1103/2021 

primátor 
Ing. Vrána 

6.2 Smlouva o dílo – zhotovení projektové dokumentace interiéru 
„Blažkův dům-inovační centrum“ – schválení Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. SML/1114/2020 

primátor 
Ing. Vrána 

6.3 Veřejná zakázka „Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 
bydlení“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „2022 - Nákup notebooků a dokovacích stanic dle 
specifikace“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka "Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Výtlak vody z podjezdu do rybníka u Předmostí“ - rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.6 Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 - Propojení 
cyklostezky Velká Dlážka - Hranická 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci 
IOP 09“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem – materiál na stůl 

primátor 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věci  – 
pozemků p.č. 55, p.č. 57, p.č. 1145/4 a p.č. 1145/6 vše v k.ú. 
Dluhonice za část pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 
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7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 301 v k.ú.  
Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části nebytové jednotky č. 555/6 a č. 555/4  v budově 
administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 16)  

p. Zácha 

7.6.1 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 

7.6.2 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 

7.7.1 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - nájem části 
pozemku p.č. 435/1 v k.ú. Vinary u Přerova a zřízení věcného 
břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k 
tíži pozemku p.č. 435/1 v  k.ú. Vinary u Přerova 

p. Zácha 

7.7.2 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.13.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy p. Zácha 

7.13.2 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 MŠ Máchova 14 a MŠ Komenského 25 – souhlas zřizovatele se 
zapojením do projektů z Operačního programu Jan Amos 
Komenský   

Mgr. Kouba 

8.2 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 
Předmostí, Hranická 14 –  logopedické třídy   

Mgr. Kouba 

8.3 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekt města na podporu 
integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 – 
materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

9.2 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k 
obecnímu bytu – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


