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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 29.7.2022 

 

Svolávám 

90. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 4. srpna 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  

3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 14 Ing. Mazochová 

4.2 ČSOB - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021003936 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Participativní rozpočet města Přerova "Chci v Přerově" 2022 - 
vítězné návrhy – materiál na stůl 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

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

Ing. Mazochová 
Mgr. Kouba 

6.2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Kompenzace 
Dluhonice 1. etapa 

Ing. Mazochová 

6.3 Kompenzace Dluhonice - III.etapa - poskytnutí dotace z 
Olomouckého kraje 

Ing. Mazochová 

6.3.1 Smlouva o dílo SML/0921/2022 uzavřená mezi Ředitelstvím silnic    
a dálnic ČR, Statutárním městem Přerov a Společností Dluhonice, 
informace o postupu v případě více/ méně prací 

Ing. Mazochová 

6.4 Schválení Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. SML/0894/2021          
na realizaci veřejné zakázky „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 
(ITI) – část vybavení odborných učeben“   

Ing. Mazochová 

6.5 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SML/1008/2021          
na realizaci stavby „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ - schválení 
„Výzvy k podání nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení 
zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Mazochová 
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6.7 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol         
v Přerově“ – zrušení výběrového řízení, schválení zadávacích 
podmínek a zahájení opakovaného výběrového řízení, schválení 
vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – částí pozemků p.č. 
6577/265, p.č. 6577/266 a p.č. 6577/267, vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci  
z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1143/1        
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci  
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 786        
v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci  
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 786 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
5307/466 o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov - změna usnesení 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 
6868/21 v k.ú. Přerov – materiál na stůl 

primátor 

7.2.1 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 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 1375 v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                          

p. Zácha 

7.3.1 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 

7.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerov - pozemků p.č. 193/5, na kterém stojí stavba bez čp/če, 
garáž, p.č. 199/3, p.č. 193/6, p.č. 193/3, na kterém stojí stavba 
občanské vybavenosti bez čp/če, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.3.4 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 634/5 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.5.1 Pacht nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
částí pozemků p.č. 5526, p.č. 5432/1, p.č. 5371/2 a p.č. 5531, vše     
v k.ú. Přerov, a nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – částí pozemků p.č. 5526, p.č. 5432/1 a p.č. 
5371/2, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.2 Pacht nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 6836/2, p.č. 6836/5 a části pozemku 4811/3, vše         
v k.ú. Přerov a nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – pozemků p.č. 6836/3 a p.č. 6836/4, oba v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 
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7.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p. 3263, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 
p.č. 2883/141 v k.ú. Přerov (stánek podchod Tř. 17. listopadu) 

p. Zácha 

7.5.4 Vypořádání bezdůvodného obohacení k nemovité věci statutárním 
městem Přerov - k části pozemku p.č.  434/2 v k.ú. Horní Moštěnice 

p. Zácha 

7.5.5 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – silnice II/434 na 
pozemku p.č. 4967/20 v k.ú. Přerov – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov - 
dodatek č. 1 

p. Zácha 

7.8.1 Bezplatné přenechání nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – prostoru v objektu k bydlení č.p. 1721, příslušného 
k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 445/1     
v k.ú. Přerov (Boženy Němcové 10) 

p. Zácha 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 1885/2        
a p.č. 5307/222, oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 
povinným z předkupního práva 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů        
do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Přijetí nepeněžitých darů pro Sociální služby města Přerova, p. o. Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě opravy 
střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

primátor 

10.2 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky primátor 

10.3 Souhrnná informace o soudních sporech s provozovateli hazardních 
her 

primátor 

10.4 Uzavření Smlouvy o informačním servisu.  primátor 

10.5 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních  

primátor 

10.6 Podlicenční smlouva s Inovačním centrem Olomouckého kraje na 
užití autorského díla k propagaci Inovačního hubu Přerov 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


