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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

        V Přerově dne 1.9.2017 

Svolávám 

76. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 7. září 2017 v 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 2882/71/11/2017 (návrh statutu Přerovských 

listů) 

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 15 Ing. Měřínský 

4.2 Smlouva o zajištění reklamy Ing. Měřínský 

4.3 Žádost o příspěvek na provoz internetové televize Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“  

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“  

Ing. Měřínský 

6.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. Komenského a MŠ Přerov – 

Předmostí, Hranická 14“  

Ing. Měřínský 

6.4 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2474/2017 na 

realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova. “ 

Ing. Měřínský 

6.5 Energetická opatření v budovách Palackého 1380/19 a Palackého 

1381/25 v Přerově – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti   
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7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov - nebytové jednotky č. 2630/101 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k 

části obce Přerov-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 

3) 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 191/103 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 4) 

p. Košutek 

7.1.3 Vyhlášení výběrového řízení -  úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerova – budovy občanské vybavenosti 

č.p. 387,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2152/2 

v k.ú. Přerov (Čechova 43) 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí 

z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 697, p.č. 718, 

p.č. 808 a p.č. 818 vše v k.ú. Henčlov 

p. Košutek 

7.2.1 Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního 

města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby 

města Přerova, s.r.o. 

p. Košutek 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

částí pozemku p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov a smlouva o právu provést 

stavbu  

p. Košutek 

7.3.1 Bezúplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 599/4  v k.ú. Újezdec u Přerova - změna 

usnesení.  

p. Košutek 

7.4.1 Směna nemovitých věcí -  pozemku p.č. 896 v k.ú. Čekyně v majetku 

statutárního města Přerova za pozemky p.č. 4816/2 a p.č. 6834/13 v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní správa Prostějov 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –  části 

pozemku p.č. 135/1 v k.ú. Újezdec u Přerova.   

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 199/5 a p.č. 

199/10  oba v k.ú. Vinary 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. 51/7, p.č. 

208/1 a p.č. 548/1, vše  v k.ú. Kozlovice  u  Přerova 

p. Košutek 

7.7.3 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti ve 

prospěch statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 471 v k.ú. 

Penčice, p.č. 664 v k.ú. Penčičky a p.č. 914 v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

7.9.1 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – 

osobního automobilu ŠKODA Superb 

p. Košutek 

7.12.1 Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov a provozovatelem 

kolektivního systému Asekol a.s. 

Ing. Měřínský 

7.12.2 Projekt „Úprava veřejného prostranství na ulici Komenského v Přerově“ Ing. Měřínský 

7.12.3 Veřejná zakázka – LHC Přerov 2 – první sadba do nepřipravené půdy – 

jamková, vylepšování, strojní příprava půdy 2017 – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

7.13.1 Prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení a vrácení 

již zaplacené částky 

Ing. Měřínský 

7.13.2 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola Přerov, Trávník 27 – zadání projektové dokumentace na 

rekonstrukci rozvodů   

Bc. Navrátil 
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8.2 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 – realizace projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

10. Různé  

10.1 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova primátor 

10.2 Projednání memoranda ze setkání královských měst primátor 

10.3 Zahraniční pracovní cesta primátor 

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

tajemníka magistrátu města 

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

            Mgr. Vladimír Puchalský 

                primátor města Přerova 

 


