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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

           V Přerově dne 14.12.2022 

 

Svolávám 

6. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 19. prosince 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, schválení programu primátor 

2.1 Změny v personálním obsazení komisí – materiál na stůl primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 23 primátor 

4.2 Uzavření "Smlouvy o účtu Termínovaný vklad na dobu určitou" primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká 
Dlážka 5“ - schválení „Výzvy k podání nabídek“ a zadávacích 
podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

JUDr. Lichnovský 

6.2 Veřejná zakázka „PA Kopaniny, oprava bazénové vany“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů 
komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

JUDr. Lichnovský 

6.3 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ – Část 1.: 
Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě 
nám. Fr. Rasche 3 

JUDr. Lichnovský 

6.4 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ – Část 2.: 
Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě 
Jižní čtvrť II/5 

JUDr. Lichnovský 

6.5 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ – Část 3.: 
Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě 
Jižní čtvrť II/13 

JUDr. Lichnovský 

6.6 Kompenzace Dluhonice II. etapa - dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí 
dotace 

JUDr. Lichnovský 
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6.7 Kompenzace Dluhonice III. etapa - dodatek č.1 Smlouvy o dotaci JUDr. Lichnovský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 525 v k.ú. 
Předmostí 

Ing. Dohnal 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci    
ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2645/1 
v k.ú. Přerov   

Ing. Dohnal 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1981/36, 1981/37, 
1981/42, 1981/35, 4951/1, 1887/1, 5083/2, 5307/275 a 5307/356, vše 
v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov - prostor v budově k bydlení č.p. 
2481, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  
pozemku p.č. 5733/6 v k.ú. Přerov (Nízkoprahové zařízení pro děti       
a mládež, ul. 9. května 107  – levé křídlo budovy) 

Ing. Dohnal 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 55/3, 65/1, 65/2        
a 433/1 v k.ú. Vinary u Přerova 

Ing. Dohnal 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5074/3, 5082, 
2622/1, 2573/2, 7265, 2578/1, 2601, 2608/2, 2608/1, 2609/1, 2609/2, 
5124, 2614/1, 2622/2, 2625/24 a 2634, vše v k.ú. Přerov a části 
pozemku p.č. 465/6, 649/25, 465/3 a 667/2, vše v k.ú. Kozlovice u 
Přerova. 

Ing. Dohnal 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 65/16 v k.ú. 
Předmostí 

Ing. Dohnal 

7.5.1 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemku p.č. 
6693 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.6.1 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 

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. 5024/4 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.7.2 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 681, 791 a 792, vše v k.ú. Čekyně 

Ing. Dohnal 

7.12.1 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Věžky u Přerova - "Plán 
společných zařízení" 

Ing. Dohnal 

7.12.2 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu 
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z dopravní 
značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu (která jsou 
součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a)  

Ing. Dohnal 

8. Školské záležitosti  

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – materiál na 
stůl 

JUDr. Lichnovský 

10. Různé  
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10.1 Zpráva o plnění „Časového plánu statutárního města Přerova pro 
provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu 
Střední Morava CZ07“ 

Ing. Dohnal 

10.2 Mimořádná dotační výzva - prevence kriminality JUDr. Lichnovský 

10.3 Návrh na jmenování vedoucího Odboru správy majetku                       
a komunálních služeb Magistrátu města Přerova na dobu určitou po 
dobu výkonu uvolněné veřejné funkce náměstka primátora              
Ing. Miloslava Dohnala 

Mgr. Mlčoch 

10.4 Vzdání se práva na náhradu škody po bývalé zastupitelce V.Z.     
(dříve V.) ve výši 7 495,80 Kč a odpis pohledávky v celkové výši                   
7 495,80 Kč, přičemž se jedná o škodu vzniklou při výkonu funkce 
zastupitele statutárního města Přerova 

primátor 

10.5 Cloudové služby Microsoft M365 - uzavření Prováděcí smlouvy          
a Enterprise smlouvy 

primátor 

10.6 Souhlas zřizovatele primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Vrána 

      primátor města Přerova 


