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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

                V Přerově dne 8.2.2023 

 

Svolávám 

9. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 13. února 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 Rámcový program činnosti komisí Rady města Přerova na období 
2022-2026 

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 2 primátor 

4.2 Rozpočtové opatření - převody primátor 

4.3 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace primátor 

4.4 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení 
limitu 

primátor 

5. Rozvojové záležitosti   

5.1 Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Přerova, SECAP 
Přerov 

Ing. Dohnal 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Schválení Dodatku č. 2 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 

6.2 Veřejná zakázka „Sanace vlhkého zdiva nádvoří zámku Přerov“- 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

JUDr. Lichnovský 

6.3 Veřejná zakázka „Kompenzace Dluhonice – chodníky a parkovací 
plochy, veřejné osvětlení“ - schválení záměru zadat veřejnou 
zakázku 

JUDr. Lichnovský 

6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce SSZ na křižovatce Komenského – 
Palackého, Velká Dlážka – Kopaniny, Přerov“ – schválení záměru 
zadat veřejnou zakázku 

JUDr. Lichnovský 

6.5 Veřejná zakázka (koncese) "Bikesharing System (sdílená jízdní 
kola)" - schválení záměru zadat veřejnou zakázku (koncesi) 

Ing. Navrátil, 
JUDr. Lichnovský 
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6.6 Veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů             
a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (stavba)“       
a veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů          
a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (vybavení 
odborných učeben)“– schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

JUDr. Lichnovský 

6.7 Veřejná zakázka: „Územní studie sídelní zeleně statutárního města 
Přerova“ – zrušení výběrového řízení, pověření k přípravě 
opakovaného výběrového řízení s využitím dotace 

JUDr. Lichnovský 

6.8 Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-
zimní stadion“ – schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1655/2021 

JUDr. Lichnovský 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci      
z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 1126    
v k.ú. Žeravice 

Ing. Dohnal 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části 
pozemku p.č. 209 v k.ú. Penčice v majetku statutárního města 
Přerova za část pozemku p.č. 211 (podíl id. 3631/4374) v k.ú. 
Penčice ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov - 
změna usnesení a záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod nemovité věci - části pozemku p.č. 211 (podíl id. 743/4374)   
v k.ú. Penčice do majetku statutárního města Přerova 

Ing. Dohnal 

7.1.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému 
sběru odpadů v Přerově – II. etapa“ 

Ing. Dohnal 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6463/5         
v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7143 v k.ú. 
Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

Ing. Dohnal 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci   
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3826/1   
v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 449, 451 
a 454, vše v k.ú. Penčice 

Ing. Dohnal 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci   
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6528/4   
v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci   
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 30/54     
v k.ú. Předmostí 

Ing. Dohnal 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části 
pozemku p.č. 479/5 v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 479/6     
a podíl id 3/20 na pozemcích p.č. 33/3, p.č. 30/23, p.č. 516/5 vše      
v k.ú. Předmostí 

Ing. Dohnal 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 5734/23 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 
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7.2.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6868/211        
v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova – jiná stavba č.p. 3654, 
příslušná k části obce Přerov I-Město, a jeho příslušenství – 
kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby a kanalizační přípojky  

Ing. Dohnal 

7.2.3 Výpůjčka a následný úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.2.4 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky  a záměr statutárního 
města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 413 v k.ú. Lýsky 

Ing. Dohnal 

7.2.5 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 220 v k.ú. Penčice   

Ing. Dohnal 

7.2.6 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 6050/239 a části pozemku p.č. 6050/298, 
oba v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Ing. Dohnal 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 5307/100 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1202 v k.ú. Henčlov - dodatek č. 1  

Ing. Dohnal 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – 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 pozemku p.č. 465/6, 
649/25, 465/3 a 667/2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Ing. Dohnal 

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

7.8.1 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytové jednotky č. 190/102  jiný nebytový prostor  v budově 
bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce Přerov I-Město,     
na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 2) 

Ing. Dohnal 

7.9.1 Bezúplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města 
Přerova 

Ing. Dohnal 

7.11.1 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerov situovaných        
v prostoru Kratochvílova 14 

Ing. Dohnal 

7.12.1 Majetkoprávní vypořádaní užívání nemovitých věcí - infrastruktura 
"Za zahradama Penčice" 

Ing. Dohnal 

7.12.2 Smlouva o provozování informačního místa - umístění dynamických 
informačních panelů v jednotce č. 555/5 v budově č.p. 555 příslušné 
k části obce Přerov I -Město, která je součástí pozemku p.č. 193/1    
a p.č. 194 oba v k.ú. Přerov (nám TGM 16) 

Ing. Dohnal 

7.12.3 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z vymezených časů k vjezdu do 
pěší zóny na ul. Wilsonova, Přerov 

Ing. Dohnal 

7.12.4 Majetkoprávní vypořádání - stavba "Revitalizace prostorů                 
u cyklověže, Přerov" 

Ing. Dohnal 

7.12.5 Změna umístění „Zelené zastávky MHD“ v Přerově Ing. Dohnal 
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7.12.6 Uvolnění části prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 148, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 136 v k.ú. Přerov (Městský dům Kratochvílova 1) pro potřeby 
Magistrátu města Přerova 

Ing. Dohnal 

7.13.1 Uzavření nájemní smlouvy – výběrové řízení Ing. Dohnal 

7.13.2 Uzavření nájemní smlouvy – výměna střešního pláště Sokolovská 
2,4 

Ing. Dohnal 

8. Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního 
sportu dospělých pro rok 2023 

p. Zácha 

9. Školské záležitosti   

9.1 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených 
statutárním městem Přerov před uplynutím šestiletého období        
na vedoucím pracovním místě  

p. Zácha 

9.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru       
do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Přerovem   

p. Zácha 

9.3 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – podání žádosti o nadační 
příspěvek Oranžové hřiště 2023  

p. Zácha 

10. Sociální záležitosti  

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

10.2 Program prevence kriminality 2023 JUDr. Lichnovský 

10.3 Dotační program B - SNADNO, z.s. JUDr. Lichnovský 

10.4 Dotační program B - podpora sportovce v paralympijském sportu 
boccia v roce 2023 

JUDr. Lichnovský 

11. Různé  

11.1 Prominutí pohledávky  primátor 

11.2 Vnitřní předpis č. .../2023, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 
Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,      
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

primátor 

11.3 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

primátor 

11.4 Použití znaku města Přerova primátor 

11.5 Žádost o zapojení města do kampaně "Vlajka pro Tibet" primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Vrána 

      primátor města Přerova 


