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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 

   V Přerově dne 16.6.2017 
 

 

Svolávám 

72. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  22. června 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 usnesení č. 809/27/4/2008 - uzavření dodatků ke 
smlouvě o přímém bankovnictví s Komerční bankou, a.s. 

Ing. Měřínský 

3.2 Návrh na personální změnu primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 11 Ing. Měřínský 

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

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Urbanistická soutěž na okolí tzv.průpichu Ing. arch. Horký 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Údržba komunikace ul. Čechova, Přerov“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Údržba chodníku na ul. Dvořákova v Přerově“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ - 
schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce, schválení 
zadávacího řízení a jeho zahájení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Oprava a doplnění systému recirkulace 
bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v 
Penčicích“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 
energetické opatření“ -  schválení  zadávacích podmínek, 
schválení zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 
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6.6 Veřejná zakázka „Vytvoření nového webového portálu a 
poskytování prostoru pro webovou prezentaci statutárního města 
Přerova včetně související technické podpory a maintenance“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.7 Parkoviště, vnitroblok ul. Žižkova - revokace usnesení Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - prostoru sloužícího 
podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov 
(Palackého 1) 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
2588/101 a č. 2588/102 v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 
2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) 

p. Košutek 

7.1.3 Zámě statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání v budově jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. 
Přerov (Velká Dlážka 48) 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova -  prostoru sloužícího 
podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v 
k.ú. Přerov (U Bečvy 2) 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 258 v k.ú. Penčice 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem a souhlas s podnájmem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova -  objektu technické vybavenosti  bez 
čp/če, který je součástí  pozemku p.č. 239 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem  nemovité věci v majetku statutárního města Přerova -  
pozemku p.č. 1252/7 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
částí pozemků p.č. 6577/17 a p.č. 6577/265 oba v k.ú. Přerov – 
dohoda o skončení nájmu                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 2822, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) 

p. Košutek 

7.5.5 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
prostoru sloužícího podnikání  v budově jiná stavba č.p. 122, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č.  34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku 
statutárního města v k.ú. Přerov, Dluhonice a Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti a právo provést stavbu na 
nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemcích 
p.č. 13 a p.č. 535 oba v k.ú. Penčice  

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č.  4135/2, 
p.č. 6531/1, p.č. 6957, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního 
města Přerova.   

p. Košutek 
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7.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovité věci  
pozemku p.č. 5098/11 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.8.1 Bezúplatné užívání nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerov –- části pozemku p.č. 6820/19 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.12.1 Provedení úprav a přepojení trakčního vedení na 
modernizovaných mostech v majetku statutárního města Přerova- 
„Uzavření smlouvy o dílo“ 

p. Košutek 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojka plynu 
pro RD Svépomoc I/9, Přerov“ - objekt č.p. 2009, příslušný k části 
obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 3740 v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Stavební 
úpravy bytového domu Nábř. Protifašistických bojovníků 22, 23, 
24, Přerov“ – objektu k bydlení č.p. 448, č.p. 417, č.p. 384, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí 
pozemku p.č.  544 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Prodloužení 
vodovodní přípojky pro RD Borošín 19, Přerov - Čekyně“, objekt 
č.p. 56, příslušný k části obce Přerov VII – Čekyně, který je 
součástí pozemku p.č. 862 v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce 
bytového domu Vsadsko 7, Přerov“ – objektu k bydlení č.p. 823, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí 
pozemku p.č.  2680/55 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.14.5 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přeložka HUP 
a plynovodní přípojky pro objekt Komenského 15, Přerov“ - objekt 
č.p. 840, příslušný k části obce Přerov I – Město, který je součástí 
pozemku p.č. 2163 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.14.6 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 212/2 a p.č.212/3 oba v k.ú. Penčičky p.č. 212/2 a p.č. 212/3 
oba v k.ú. Penčičky  - „Rodinný dům s garáží –vjezd “ 

p. Košutek 

7.14.7 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov  - „Vjezd na pozemek p.č. 2384 v k.ú. 
Přerov“ 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Hodnocení práce ředitelů  Bc. Navrátil 

8.2 Úprava platů ředitelů škol a ředitelky školského zařízení Bc. Navrátil 

8.3 Základní škola Přerov, Svisle 13 – realizace projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

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

Bc. Navrátil 

8.5 Výkon činnosti ve veřejném zájmu – Speciální MŠ  A  J s.r.o. Bc. Navrátil 

8.6 Žádost o poskytnutí dotace – Českomoravský svaz hokejbalu Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Výkon činnosti ve veřejném zájmu - SP centrum s.r.o. Bc. Navrátil 

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

Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Implementace Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu 
Střední Morava – CZ07; regulace dopravy 

p. Košutek 

10.2 Dodatek č. 1 k dohodě o centralizovaném zadávání veřejných 
zakázek na Produkty Microsoft 

Ing. Měřínský 
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10.3 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

10.4 Zahraniční pracovní cesta Cuijk primátor 

10.5 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a Olomouckým krajem na Přerovské svatovavřinecké 
hody 2017. 

primátor 

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

 

12. Závěr, tiskové zprávy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 

 


