
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

   V Přerově dne 4.8.2017 

 

Svolávám 

74. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 10. srpna 2017 v 9.00 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 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich 
jednáních za I. pololetí roku 2017 

primátor 

3.2 Kontrola usnesení -  zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 13 Ing. Měřínský 

4.2 Útulek pro zvířata - přijetí daru Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Územní opatření o stavební uzávěře - změna p. Košutek 

5.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “Nástavba pneuservisu“. p. Košutek 

5.3 Cyklostezka Palackého - zpracování dokumentace p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 
energetické opatření“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Údržba komunikace ul. Čechova, Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Údržba chodníku na ul. Dvořákova v Přerově“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.4 Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. etapa (ul. 
Teličkova 1-6) - uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

Ing. Měřínský 

6.5 Revitalizace rybníků v Předmostí Ing. Měřínský 

6.6 Most ev.č. Př/Že-M01 - most přes Olešnici na ul. Pod Lesem v obci 
Přerov-Žeravice 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a 
jím zřízených příspěvkových organizací“  -  schválení  zadávacích 
podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, schválení 
uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 

Ing. Měřínský 



6.8 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ -  
rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.9 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 
2018 a 2019“  -  schválení  zadávacích podmínek, schválení 
zahájení zadávacího řízení, schválení uzavření smlouvy o 
centralizovaném zadávání 

Ing. Měřínský 

6.10 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2018 - 
2027“ -  rozhodnutí o námitkách uchazeče proti rozhodnutí 
zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a proti 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

p. Košutek 

6.11 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1614/2017 na 
realizaci stavby „Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - 
Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“ 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – úsek silnice I/55 a 
úsek silnice II/150 v Přerově                                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerova 
- budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.2.2 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
pozemků p.č. 2625/5 a p.č. 2625/20 oba v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov -  pozemků p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 
5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.3.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku města Přerova. p. Košutek 

7.3.3 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č.75,p.č. 287/1 vše v k.ú. 
Čekyně 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovitých věcí - pozemků p.č. 312/1  a p.č. 448/1 oba v 
k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

7.6.1 Přenechání předmětu výpůjčky - bezúplatného užívání nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
6724/1 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.6.2 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 591/11 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene na pozemku v majetku statutárního města 
Přerova – p.č. 1309 v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku statutárního 
města Přerova – p.č. 520/1 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene na pozemku v majetku statutárního města 
Přerova – p.č. 4941 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.12.1 Zánik předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. § 101 
stavebního zákona k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v 
k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z 
předkupního práva 

p. Košutek 

7.12.2 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města     a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“ a 
z dopravní značky B 29 zákaz stání ve vymezeném rozsahu (která 
jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a).   

p. Košutek 



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

p. Košutek 

7.13.1 Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její 
převod na podrozvahu 

Ing. Měřínský 

7.13.2 Schválení účasti Statutárního města Přerov a příspěvkových 
organizací v centralizovaném zadání veřejné zakázky na 
poskytování dodávek zemního plynu. 

Ing. Měřínský 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
51/6 v k.ú. Kozlovice u Přerova – „Kanalizační přípojka zahradní 
chaty na pozemku p.č. 100 v k.ú. Kozlovice u Přerova“ 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Vnitřní předpis č. …/2017 - Metodický pokyn – příklady účtování pro 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov a 
rozpočtový proces  

Bc. Navrátil 

8.2 Zajištění udržitelnosti projektů ITI ve školství Bc. Navrátil 

8.3 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 – profilace na minitenis Bc. Navrátil 

8.4 Záměr poskytnutí dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. Bc. Navrátil 

8.5 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2017" - 
nepeněžité dary  

Bc. Navrátil 

9.2 Přijetí nepeněžitých darů pro Sociální služby města Přerova, p. o. Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Prevence kriminality - prohlídka protidrogového vlaku pro žáky 9. 
tříd základních škol 

Bc. Navrátil 

10.2 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Přerov 

Bc. Navrátil 

10.3 Zahraniční pracovní cesta Bardejov primátor 

10.4 Cena města Přerova 2017 primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


