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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 2.11.2022 

 

Svolávám 

2. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 7. listopadu 2022 ve 14.00 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. 20 primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Retence dešťových vod na Městském hřbitově      
v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, úprava 
rozpočtu 

JUDr. Lichnovský 

6.2 Veřejná zakázka „Celková oprava elektroinstalace společných 
prostor v bytovém domě Gen. Štefánika 7 v Přerově“ - rozhodnutí 
o vyloučení účastníka výběrového řízení, o výběru dodavatele        
a schválení uzavření smlouvy 

JUDr. Lichnovský 

6.3 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace na 
modernizaci školního hřiště“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy – materiál na stůl 

JUDr. Lichnovský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 2638/1 
a pozemku p.č. 2638/3 v k.ú. Přerov  

Ing. Dohnal 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 15/1, p.č. 15/2, 
p.č. 15/3, p.č. 15/4, p.č. 15/6, p.č. 15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13 
a p.č. 1145/14, vše v k.ú. Dluhonice a bezúplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - Hřiště 
Dluhonice - uzavření dodatku č. 2  

Ing. Dohnal 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 588/8    
v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Ing. Dohnal 
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7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 30/1     
v k.ú. Předmostí 

Ing. Dohnal 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci    
z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 
4932/1 v k.ú. Přerov  

Ing. Dohnal 

7.1.6 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

Ing. Dohnal 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci    
z vlastnictví statutárního města Přerov –pozemku p.č. 21/2 v k.ú.  
Kozlovice u Přerova 

Ing. Dohnal 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov –  nebytové jednotky č. 
555/8 jiný nebytový prostor  a nebytové jednotky č. 555/1 jiný 
nebytový prostor 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) 

Ing. Dohnal 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 126 v k.ú. 
Žeravice 

Ing. Dohnal 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 228/12 a částí 
pozemků p.č. 228/14, p.č. 228/25 a p.č. 233/5, vše v k.ú. Lověšice 
u Přerova 

Ing. Dohnal 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - nebytového prostoru č. 
103 v objektu bydlení č.p. 119, příslušnému k části obce Přerov I - 
Město, který je součástí pozemku p.č. 21 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 14 - pasáž) 

Ing. Dohnal 

7.2.1 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 6868/21 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
částí p.č. 382/55 a pozemků p.č. 564/1, p.č. 564/2, p.č. 570/1 a 
p.č. 570/2 vše v k.ú. Předmostí  

Ing. Dohnal 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 5839/3 v k.ú. Přerov  

Ing. Dohnal 

7.7.2 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u Přerova  

Ing. Dohnal 

7.7.3 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – pozemcích p.č. 51/7, p.č. 208/1 a p.č. 548/1, vše 
v k.ú. Kozlovice u Přerova  

Ing. Dohnal 

7.12.1 Smlouva o právu provést stavbu – "Vyhlídková plošina sportovní 
dráha Čekyně" -  na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí - 
změna usnesení 

Ing. Dohnal 

7.12.2 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) 

Ing. Dohnal 

7.12.3 Rekonstrukce chodníku v ul. Vinařská v MČ Vinary - Dodatek č.1 JUDr. Lichnovský 

7.12.4 Prominutí dluhu společnosti Akademie krizového řízení a 
managementu, s.r.o. 

Ing. Dohnal 
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8. Školské záležitosti  

8.1 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem   

p. Zácha 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům JUDr. Lichnovský 

9.2 Veřejná sbírka pod vánočním stromem – materiál na stůl JUDr. Lichnovský 

10. Různé  

10.1 Komise Rady města Přerova primátor 

10.2 Zřízení výborů zastupitelstva primátor 

10.3 Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace  primátor 

10.4 Nominace člena do Rady pro kontrolu hospodaření Zdravotnické 
záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.  

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Vrána 

      primátor města Přerova 


