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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 16.9.2022 

 

Svolávám 

93. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat ve středu 21. září 2022 v 8.00 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 primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 17 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Územní integrované řešení Přerov (ÚIŘ Přerov)  primátor 

5.2 Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 
integrovaného nástroje ITI 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1662/2021 na 
zpracování projektové dokumentace s názvem "Stavební úpravy 
objektu č.p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely přemístění 
služebny Městské policie a JSDH" 

Ing. Mazochová 

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

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ - 
rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka: „Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“ - 
rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení, výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Náhrada informačního systému Sociální 
agenda“ - rozhodnutí o vyloučení účastníka, zrušení zadávacího 
řízení, schválení zadávacích podmínek a zahájení opakovaného 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Celková oprava elektroinstalace společných 
prostor v bytovém domě Gen. Štefánika 7 v Přerově“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení 
vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 
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6.7 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora“ - rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.8 „Blažkův dům - inovační centrum" – pověření pro Inovační centrum 
Olomouckého kraje k zahájení komunikace směřující k zajištění 
udržitelnosti projektu  

primátor 

6.9 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 
stavební úpravy)“ – schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1103/2021 

primátor  
a 
Ing. Vrána 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 3751/1 
v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 463 v k.ú. 
Penčičky 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 228/13, 
p.č. 228/10, p.č. 228/11, p.č. 228/14, p.č. 228/25, p.č. 456/2 a p.č. 
464 vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 
887 a p.č. 894/1 oba v k.ú. Henčlov 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části 
pozemku p.č. 306/2 za část p.č. 306/4 oba v k.ú.Henčlov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 84/3, 
p.č. 94/1, p.č. 94/4, p.č. 94/7 a p.č. 191, vše v k.ú. Popovice u 
Přerova a částí pozemků p.č. 480, p.č. 482, p.č. 515, p.č. 518, p.č. 
561, p.č. 562, p.č. 563, p.č. 569, p.č. 570, p.č. 598, p.č. 600, p.č. 
673, p.č. 675 a p.č. 696, vše v k.ú. Lýsky  

p. Zácha 

7.1.7 Modernizace systému sběru odpadů v Přerově – II. etapa primátor 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov (U 
Bečvy 1) 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru  v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  a částí pozemků 
p.č. 3347/1, p.č. 3349/1 a p.č. 3161/1 vše v  k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.5.3 Pacht nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
pozemku  p.č. 1034 v k.ú.  Újezdec u Př.  

p. Zácha 

7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 83, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 179 v k.ú. Přerov (nám. TGM 4)  

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
prostoru sloužícího podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 
100, příslušné k části obce Přerov XII - Žeravice, která je součástí 
pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1006/8, p.č. 
1018/1, p.č. 4978/4, p.č. 5072/8, p.č. 6034/6, p.č. 6034/52, p.č. 
6051 a p.č. 6868/21 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 
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7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1006/2, 
1018/1, 4973/14 a 4978/4, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1042/1 a 
5747/3, oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 7166/93 (id. 1/2) k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.7.5 Zrušení věcných břemen k tíži pozemků v majetku statutárního 
města Přerova -  p.č. 72 v k.ú. Čekyně, p.č. 235 v k.ú. Dluhonice, 
p.č. 165 v k.ú. Henčlov, p.č. 486/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova, p.č. 
st. 107 v k.ú. Lověšice u Přerova, p.č. 1 v k.ú. Lýsky, p.č. 184 v 
k.ú. Penčice, p.č. st. 104 v k.ú. Předmostí, p.č. 3820 v k.ú. Přerov, 
p.č. 451 v k.ú. Újezdec u Přerova, p.č. st. 44/1 v k.ú. Vinary u 
Přerova, p.č. 7 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.11.1 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – předfinancování 
projektu  

Mgr. Kouba 

8.2 Výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách mateřských škol  Mgr. Kouba 

8.3 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 – pokračování projektu 
Českomoravského svazu hokejbalu  

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2023  primátor 

10.2 Komise rady města primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


