
 

RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 19.5.2017 
 

Svolávám 

70. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  25. května 2017 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, nám. T.G.M. 1 

 
 

 

 

PROGRAM: 
 

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola plnění usnesení 2639/68/3/2017  - podnět ve věci 
zhodnocení kvality vánočních trhů v roce 2016, stanovení 
odpovědné osoby za přípravu projektu průběhu vánočních oslav 
na náměstí TGM (705/24/10/2017) 

Bc. Navrátil 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 9 Ing. Měřínský 

4.2 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města Ing. Měřínský 

4.3 Vnitřní předpis č. 8/2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 
27/2014, vydaný Radou města Přerova O postupu jednotlivých 
odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a 
příspěvkových organizací při správě a vyřazení (odpisu) 
pohledávek 

Ing. Měřínský 

4.4 Dotace Společnosti pro orbu České republiky na 44. mistrovství 
republiky v orbě v Přerově 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku s názvem: "Využití 
hotelu Strojař" 

Ing. Vrána 

5.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “II/436 Přerov, ul. Kojetínská“ p. Košutek 

5.3 Urbanistická soutěž na okolí tzv.průpichu p. Košutek 

5.4 Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 
integrovaného nástroje ITI 

Ing. Měřínský 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Modernizace a vybudování odborných učeben základních škol - 
příprava projektů pro ITI Olomoucké aglomerace 

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3344/2016 na 
realizaci stavby s názvem „Energetická opatření Městského domu 
v Přerově. “ 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově“ – 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 



6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v 
Přerově VIII-Henčlov“ – schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Oprava balkonů Gen Štefánika 4, nám. Fr. 
Rasche 3“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka  „Modernizace agendových informačních 
systémů Magistrátu města Přerova“ -  schválení smluvního 
zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Ing. Měřínský 

6.8 Veřejná zakázka  „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 
energetické opatření“ -  schválení smluvního zastoupení 
zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Ing. Měřínský 

6.9 Přestupní terminál za nádražím v Přerově - informace o projektu Ing. Měřínský 

6.10 Projekt regenerace panelového sídliště Přerov – Budovatelů, 1. 
etapa – smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie  

Ing. Měřínský 

6.11 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, Přerov Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr úplatného  převodu nemovité věci do majetku statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 509/3 v k.ú. Předmostí – předkupní 
právo. 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č.  
6590/1, ost. plocha  označeného dle geometrického plánu č. 6522-
9/2017 jako pozemek p.č. 6590/77 ost. plocha o výměře 314 m2    
v k.ú.  Přerov. 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č.  6211/1 v  k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod/nájem 
nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – budovy 
občanského vybavení č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – 
Město, která je součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – prostoru sloužícího 
podnikání v budově k bydlení č.p. 150, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov 
(nám. TGM 8) 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova části pozemku p.č. 2051/9 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 991v k.ú. Přerov – dohoda o skončení nájmu 

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 1249/1, p.č. 1249/3 a p.č. 1259 vše v k.ú.  Újezdec u 
Přerova  

p. Košutek 



7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
6752/57 a p.č. 6756 oba v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 5074/3 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.7.4 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „DSO 04.2 
– Přeložka STL plynovodu PE-80 dn 63, ID 1476994, číslo stavby  
8800086280“.  

p. Košutek 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6505/43, 
p.č. 6505/44, p.č. 6505/45 , vše v k.ú. Přerov, prominutím 
povinností (dluhu) osobám  povinným z předkupního práva 

p. Košutek 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 5041 v k.ú. Přerov - „Úprava vjezdu na pozemek č. parc. 
1781, 5041 v Přerově“ 

p. Košutek 

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 5091 v k.ú. Přerov - „Rodinný dům na parc. č. 4051, 4052 v 
k.ú. Přerov – vjezd k RD“ 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Udělení statutu fakultní škola ZŠ Želatovská  Bc. Navrátil 

8.2 Úprava pracovní doby ředitele Městské knihovny Přerov   Bc. Navrátil 

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

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2017" - 
smlouva o zprostředkování reklamy 

Bc. Navrátil 

9.2 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 
33 odst. 6 zákona  

Bc. Navrátil 

9.3 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS Bc. Navrátil 

9.4 Žádost o dotaci - Linka bezpečí, z. s. Bc. Navrátil 

9.5 Smlouva o zajištění reklamy – „Sociální automobil“ Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2016/2017 

p. Košutek 

10.2 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního 
města Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

primátor 

10.3 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního 
města Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

primátor 

10.4 Revitalizace sadů v Předmostí primátor 

10.5 Podněty a připomínky z 28. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova 

primátor 

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

 

11.1 Novela vnitřních předpisů "Cestovní náhrady" a "Zásady pro 
poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města 
Přerova" 

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy  
 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


