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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 

 
  

           V Přerově dne 15.9.2017 

 
 

Svolávám 
77. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 21. 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 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2017 Ing. Holan 

3.2 Návrh Škodní komise - Krácení dotace u projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07382 
s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova“ ve výši 387.887,47 Kč 

primátor 

3.3 Návrh Škodní komise - Odvod + penále u „odstupného“ Mgr. V.  primátor 

3.4 Návrh Škodní komise - Odvod za porušení rozpočtové kázně u akce 
„Regenerace panelového sídliště Předmostí – 9. etapa “, škoda 20.000 Kč  

primátor 

3.5 Návrh Škodní komise - Škoda vzniklá dopravní nehodou služebního 
vozidla řízeného vedoucím odd. PERS 

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 16 Ing. Měřínský 
4.2 Mimořádná finanční dotace pro Moravskou hasičskou jednotu - hasičský 

sbor Přerov na automatický externí defibrilátor Lifepak 1000 
Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  
5.1 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017 p. Košutek 

5.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “Nástavba pneuservisu“. p. Košutek 
5.3 Mapa oprav komunikací a úprav uličních profilů Ing. arch. Horký 

5.4 Kašna na náměstí TGM Ing. arch. Horký 
5.5 Oprava chodníku a cyklostezky v tzv. Rybářské aleji Ing. arch. Horký 

5.6 Koncepce podzemních kontejnerů Ing. arch. Horký 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  
6.1 Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského v Přerově - uzavření budoucí 

smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie 

Ing. Měřínský 

6.2 Parkoviště v ulici Kabelíkova v Přerově p. Košutek 
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6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a 
chodníku na ul. Dvořákova“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.4 DPS Trávník 1, Přerov - energetická opatření Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Přestupní terminál za nádražím v Přerově“ – schválení dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. SML/3561/2016 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - energetické 
opatření“ -  schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3162/2017 – 

materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v 
Přerově v ul. Dluhonská“ -  schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/3301/2017 – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

6.8 Veřejná zakázka „Modernizace agendových informačních systémů 
Magistrátu města Přerova“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení 
zahájení zadávacího řízení – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti   
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova za  pozemky ve vlastnictví Prechezy a.s.  
p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova –   pozemků  p.č.  977/7,  p.č. 979 a p.č. 
6868/103, vše  v k.ú.  Přerov. 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –   části pozemku 3751/1 ost. plocha v 
k.ú.  Přerov   

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –   pozemku p.č. 408 orná půda v k.ú. 
Újezdec u Přerova  

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 793 zast. plocha a nádvoří 
v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 
v budově bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku  p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 
6/Kratochvílova 29) 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - prostor sloužícího podnikání v budově 
občanské vybavenosti č.p. 100, příslušné k části obce Přerov XII - 
Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věci do majetku 
statutárního města Přerova -  spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 
7166/16, 7166/116, p.č. 7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93, p.č. 7166/8  a  
p.č. 7166/124 vše v  k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do 
vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 6868/83, p.č. 
7263 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 1438 v k.ú. Žeravice 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 4668/1 v k.ú. Přerov. 

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

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – prostor 
v budově občanské vybavenosti č.p. 829, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4)  

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
pozemků v k.ú. Přerov v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/55 Přerov 
- průtah centrem, 1. etapa“ 

p. Košutek 

7.7.1 Nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č.  524/1 v 
k.ú. Lověšice u Přerova.    

p. Košutek 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 
statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7279/14,  částem pozemku p.č. 
4128, vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z 
předkupního práva. 

p. Košutek 

7.12.2 Výjimka z pravidel pro postup při přípravě podkladů pro zřízení věcného 
břemene – služebnosti dle Vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného Radou 
města Přerova 

p. Košutek 

7.13.1 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu Ing. Měřínský 
7.13.2 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  
8.1 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – realizace projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   
Bc. Navrátil 

8.2 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.3 Žádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z.s. Bc. Navrátil 
8.4 Žádost o poskytnutí dotace – J.V. Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních služeb 
města Přerova, p. o.  Pečovatelská služba. 

Bc. Navrátil 

9.1.1 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu denního stacionáře a osobní 
asistence střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Denní pobyt. 

Bc. Navrátil 

9.2 Senior taxi Přerov Bc. Navrátil 

9.3 Veřejná sbírka pod vánočním stromem Bc. Navrátil 
9.4 Žádost o dotaci – Charita Prostějov  Bc. Navrátil 

9.5 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil 

10. Různé   

10.1 Pracovní skupina pro tvorbu strategie budoucího rozvoje MAN v rámci 
rozvoje projektu IOP09 

Ing. Kohout 

10.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje 

 
p. Košutek 

10.3 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území 
Statutárního města Přerova 

p. Košutek 

10.4 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2018  primátor 

10.5 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí 
souvisejícího penále v plné výši 

primátor 

10.6 Pověření k podpisu objednávek dle kupní smlouvy o dodávkách zboží nebo 
výrobků 

primátor 

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

primátor 

10.8 Použití znaku města Přerova primátor 
10.9 Prohlídka protidrogového vlaku – materiál na stůl Bc. Navrátil 
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10.10 Podněty a připomínky z 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova – 

materiál na stůl 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Puchalský 
                primátor města Přerova 


