
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 4.1.2023 

 

Svolávám 

7. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  9. ledna 2023 ve 14.00 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. 24 primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Stavební úpravy 
a nástavba autoservisu“ na pozemku p.č. 262/5 v k.ú. Henčlov  

primátor 

5.2 Adaptační strategie města Přerova na změnu klimatu - aktualizace 
Akčního plánu 

Ing. Dohnal 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí 
tvořících Inovační hub Přerov 

Ing. Dohnal 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 317/2 v 
k.ú. Čekyně  - změna usnesení 

Ing. Dohnal 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 498, p.č. 
499, p.č. 500 vše v k.ú. Penčice a částí pozemků p.č. 685 a p.č. 
684/1 oba v k.ú. Penčičky 

Ing. Dohnal 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
4973/14, p.č. 4973/16, p.č. 5069, p.č. 5072/8, p.č. 5466/138, p.č. 
5535/1 a p.č. 6034/6, vše v k.ú. Přerov  

Ing. Dohnal 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
pozemku p.č. 2554/9 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.5.2 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 

7.12.1 Dohoda o úhradě nákladů spojených s převodem pozemku p.č. 
372/3 v k.ú. Dluhonice do majetku statutárního města Přerova 

Ing. Dohnal 

7.12.2 Dohoda o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Přerov a 
TJ SOKOL ÚJEZDEC, z.s. 

Ing. Dohnal 

7.13.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Dohnal 

7.13.2 Dohoda o zajištění ubytovacích kapacit s Olomouckým krajem Ing. Dohnal 



8. Školské záležitosti  

8.1 Souhlas zřizovatele se zapojením Mateřské školy Přerov, U tenisu 2 
do výzvy Šablony  

p. Zácha 

8.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

p. Zácha 

9. Sociální záležitosti  

10. Různé  

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Petr Vrána 

      primátor města Přerova 


