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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

               V Přerově dne 18.1.2023 

 

Svolávám 

8. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 23. ledna 2023 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   

3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

primátor 

3.2 Změna v personálním obsazení komise primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 1 primátor 

4.2 Uzavření dodatků č. 1 k rámcovým smlouvám (ČSOB, KB) primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Blažkův dům - inovační centrum (technologie 3D 
tisku)“ a veřejná zakázka „Blažkův dům - inovační centrum 
(elektrotechnická dílna)“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení 

primátor a 
JUDr. Lichnovský 

6.2 Inteligentní autobusové zastávky v Přerově - projekt pro ITI 
Olomoucké aglomerace 

JUDr. Lichnovský 

6.3 Přechod pro chodce Přerov VIII - Henčlov - podání žádosti o dotaci JUDr. Lichnovský 

6.4 Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení – smlouva     
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie č. Z_S24_12_8120080758 

JUDr. Lichnovský 

6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ 
Velká Dlážka 5“ - rozhodnutí o námitkách – materiál na stůl 

JUDr. Lichnovský 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1202 v k.ú. 
Henčlov  

Ing. Dohnal 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - částí 
pozemku p.č. 6744/1 a p.č. 6785/1 oba v k.ú. Přerov za části 
pozemku p.č. 6744/3 v k.ú. Přerov  

Ing. Dohnal 
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7.1.3 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 4808/2, jehož 
součástí je budova občanské vybavenosti č.p. 3160, příslušná k 
části obce Přerov I-Město, části prostor v budově občanské 
vybavenosti č.p. 3161, příslušné k části obce Přerov I-Město, která 
je součástí pozemku p.č. 4808/1 a části pozemku p.č. 4811/3 vše     
v  k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
5290/101 a p.č. 5290/218 a části pozemku p.č. 5290/103, vše v k.ú. 
Přerov – materiál na stůl 

Ing. Dohnal 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4929/1 v 
k.ú. Přerov – materiál na stůl 

Ing. Dohnal 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice 

Ing. Dohnal 

7.3.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1885/2 ostatní plocha a pozemku p.č. 
5307/222 ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva 

Ing. Dohnal 

7.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – stavby Přerov I-Město, č.p. 830, obč. vyb. a zřízení 
věcného práva 

Ing. Dohnal 

7.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Ing. Dohnal 

7.5.1 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) 

Ing. Dohnal 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
prostor v budově bytový dům č.p. 119, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí pozemku p.č. 21 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 14) – materiál na stůl 

Ing. Dohnal 

7.6.1 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 

7.6.2 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 

7.6.3 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 5307/75 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.7.1 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch statutárního města 
na nemovitém majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových - pozemku p.č. 4971/1 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. 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 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - podílu id. 6/72 pozemku p.č. 7166/124 
v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 
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7.7.4 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerov - části pozemku p.č. 65/16 v  k.ú. Předmostí  

Ing. Dohnal 

7.7.5 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 525 v k.ú. Předmostí 

Ing. Dohnal 

7.7.6 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 55/3, 65/1, 65/2 a 433/1 v k.ú. Vinary u 
Přerova 

Ing. Dohnal 

7.12.1 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán 
společných zařízení" - schválení aktualizace 

Ing. Dohnal 

7.12.2 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odtahu vozidel mezi 
statutárním městem Přerovem a společností ASSIST 24 s.r.o. 

Ing. Dohnal 

7.12.3 Vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku p.č. 6492/2       
v k.ú. Přerov v souvislosti s realizací akce "Revitalizace vodního 
ekosystému v Předmostí" 

Ing. Dohnal 

7.12.4 „Rekonstrukce parkovišť v Přerově“ – zajištění projektových 
dokumentací a kompletní administrace dotačního projektu na 
realizaci staveb. 

Ing. Dohnal 

7.13.1 vnitřní předpis, kterým se specifikují požadavky pro vytváření, 
zavádění, udržování a zlepšování systému managementu 
hospodaření s energií („EnMS“) statutárním městem Přerov              
a příspěvkových organizací 

Ing. Dohnal 

7.13.2 Základní nájemné za 1m2 u nově uzavíraných nájemní smluv            
k bytovým jednotkám 

Ing. Dohnal 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 
Předmostí, Hranická 14 – výsledek šetření stížnosti ze strany České 
školní inspekce 

p. Zácha 

8.2 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - 
Předmostí, Hranická 14 - koncept Svět vzdělání 

p. Zácha 

9. Sociální záležitosti  

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

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 


