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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 19.10.2022 

 

Svolávám 

1. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat 21. října 2022 ve 12.00 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  

3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 19 primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Stavební 
úpravy a změna účelu užívání části budovy Přerov č.p. 2975, 
Kabelíkova č.o. 1a“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení 

primátor  a 
JUDr. Lichnovský 

6.2 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/rozhodnutí o ukončení 
přípravy realizace projektového záměru 

JUDr. Lichnovský 

6.3 Veřejné zakázky „Obměna datových úložišť“, „Zpracování 
projektové dokumentace s názvem „Úprava prostoru křižovatek 
Bayerova, Kozlovská, Šrobárova“, „Náhrada informačního systému 
Sociální agenda“, „Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“, „Poskytování 
hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“, 
„Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“, “Celková oprava 
elektroinstalace společných prostor v bytovém domě Gen. 
Štefánika 7 v Přerově“, „Zpracování projektové dokumentace na 
modernizaci školního hřiště“ – pověření k podpisům souvisejících 
dokumentů a smluv 
 
 
 

JUDr. Lichnovský 
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7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - 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) 

Ing. Dohnal 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 2487/2, 
p.č. 2487/3, p.č. 2487/20, p.č. 2487/38, p.č. 2680/1, p.č. 2680/20, 
p.č. 2680/21, p.č. 5013/1, p.č. 5014/1, p.č. 5014/2, p.č. 5024/4, 
p.č. 5196/1, p.č. 5197/1, p.č. 5197/4, p.č. 5198/17, p.č. 5198/37, 
p.č. 5198/45, p.č. 5198/49, p.č. 5198/50, p.č. 5198/56 a p.č. 
5198/85, vše v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 159, p.č. 
212/3, p.č. 216/2, p.č. 216/3 a p.č. 681, vše v k.ú. Penčičky 

Ing. Dohnal 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 407 v k.ú. 
Lýsky 

Ing. Dohnal 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 1019/1, 
1032/2, 1033/2, 1034/2 a 1035/2, vše v k.ú. Přerov 
 

Ing. Dohnal 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 2/6 
pozemku p.č. 772 v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití 
předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 

Ing. Dohnal 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílů o celkové 
velikosti id. 10/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 
340 m2 v k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního práva 
podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 

Ing. Dohnal 

7.1.8 Zavedení systému svozu tříděného odpadu od domu 
 

Ing. Dohnal 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
5734/23 v k.ú. Přerov. 

Ing. Dohnal 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5024/4 v 
k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod/pacht nemovité 
věci z/ve vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku 
p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky  

Ing. Dohnal 

7.9.1 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov –  mobilních telefonů Samsung Galaxy S21 a Samsung 
Galaxy J6 

Ing. Dohnal 

7.12.1 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 2697/2 v k.ú. Přerov 
 

Ing. Dohnal 

7.13.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
 

Ing. Dohnal 

8. Školské záležitosti  

9. Sociální záležitosti  
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10. Různé   

10.1 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

10.2 Pověření k uzavírání sňatků primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy  primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Vrána 

      primátor města Přerova 


