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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 7.12.2022 

 

Svolávám 

5. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  9. prosince 2022 v 9.00 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, nám. T.G.M. 1, Přerov 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu, schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 22 primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Sanace vlhkého zdiva nádvoří zámku Přerov“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro 
otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

JUDr. Lichnovský 

6.2 Veřejná zakázka: Územní studie sídelní zeleně statutárního 
města Přerova - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů,  jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

JUDr. Lichnovský 

6.3 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1200600045 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky - 
Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v 
Přerově 

JUDr. Lichnovský 

6.4 Kartelová dohoda na veřejnou zakázku „Zajištění přenosu dat a 
informací v územní samosprávě statutárního města Přerova “ – 
uzavření dodatku ke smlouvě o odborné pomoci 

JUDr. Lichnovský 

6.5 Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení – smlouva 
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie č. Z_S24_12_8120082247 

JUDr. Lichnovský 

6.6 Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - projekt pro ITI 
Olomoucké aglomerace 

JUDr. Lichnovský 

6.7 Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 
Želatovská 8 - projekt pro ITI Olomoucké aglomerace 

JUDr. Lichnovský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví  statutárního města Přerov - prostoru v budově 
občanské vybavenosti č.p. 76, příslušné k části obce Přerov IV-
Kozlovice,  která je součástí pozemku p.č. 57 v k.ú. Kozlovice u 
Př. (Grymovská 47) 

Ing. Dohnal 
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7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 152 v k.ú. Žeravice  

Ing. Dohnal 

7.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 207/2 v k.ú. Vinary u Přerova - dohoda o 
skončení nájmu 

Ing. Dohnal 

7.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
části nebytové jednotky č. 555/8 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) – materiál na 
stůl 

Ing. Dohnal 

7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
části nebytové jednotky č. 555/8 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) – materiál na 
stůl 

Ing. Dohnal 

7.5.5 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  
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  a části pozemku p.č. 194 v k.ú. 
Přerov (nám. TGM 16) – materiál na stůl 

Ing. Dohnal 

7.5.6 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  
části nebytové jednotky č. 555/8 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) – materiál na 
stůl 

Ing. Dohnal 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního 
města Přerova - pozemcích 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 

7.7.2 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti 
na nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
pozemku p.č. 2883/1 v  k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.8.1 Podnájem prostoru sloužícího podnikání č. 5 v polyfunkčním 
bytovém domě č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 225, v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 
12a) 

Ing. Dohnal 

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

Ing. Dohnal 

7.12.1 Uzavření příkazní smlouvy na zastupování statutárního města 
Přerova při zajištění administrace a podání žádosti o dotaci na 
financování projektu „Pasportizace dřevin v ul. Na Hrázi – Návrh 
na zajištění stability pobřežního porostu“ – materiál na stůl 

Ing. Dohnal 

7.13.1 Ukrajina rozšíření ubytovacích kapacit – nákup vybavení bytů Ing. Dohnal 

8. Školské záležitosti  

8.1 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – podání 
žádosti o poskytnutí podpory z Programu Životního prostředí 
2021-2027  

p. Zácha 

8.2 Souhlas zřizovatele se zapojením škol do výzvy Šablony pro MŠ 
a ZŠ z Operačního programu Jan Amos Komenský   

p. Zácha 

8.3 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

p. Zácha 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  
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10.1 Zřízení Hlavní inventarizační komise primátor 

10.2 Stížnost a žádost o odpuštění místního poplatku za systém 
odpadového hospodářství. 

primátor 

10.3 Podněty a připomínky z 2. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova. 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Petr Vrána 

      primátor města Přerova 


