
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

   V Přerově dne 6.10.2017 

 

Svolávám 

79. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 12. října 2017 ve  13.00 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, nám. T.G.M. 1 
 

 

PROGRAM: 

 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola plnění usnesení 705/24/10/2017  - podnět ve věci 
zhodnocení kvality vánočních trhů v roce 2016, svánoční oslavy 
2017.  

Bc. Navrátil 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 17 Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 17 - dodatek Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Stezky pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů na ulici Čechova, 
Šířava a Velké Novosady 

p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově Ing. Měřínský 

6.2 Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném 
zadání veřejné zakázky na stavební práce „Silnice I/55 
Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“. 

Ing. Měřínský 

6.3 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2833/2017 na 
realizaci stavby „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. 
etapa“ 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva 
města Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ – 
rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Celková oprava elektroinstalace společných 
prostor v bytových domech Kainarova 12, Škodova 33, 
Kratochvílova 14 a 22, B. Němcové 15 v Přerově“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku, ul. U Letiště, Henčlov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 



6.8 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Tršická - 3. část, 
Penčice“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.9 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku Přerov VII – Čekyně, ul. 
Jabloňová“ - SO 01 - část  a)“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.10 Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a 
jím zřízených příspěvkových organizací“  -  rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věci do majetku  statutárního města Přerova – objekt bez čp/če, 
občanská vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, venkovní úpravy 
na pozemku p.č. 2657/7, oba v k.ú.  Přerov  

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova –  prostoru sloužícího 
podnikání v objektu  jiná stavba č.p. 2822, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. 
Přerov (Velká Dlážka 48) 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 6505/38, podílu id. 17/24 pozemku 
p.č. 6505/35, oba  v k.ú. Přerov – předkupní právo 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků 
p.č. 4788/1, p.č. 4790/4, části p.č. 4789/2 a části p.č. 4790/2 vše v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města 
Přerova – nebytových prostor v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova části pozemku p.č. 6749/1 a pozemku p.č. 6747/2, oba  v 
k.ú. Přerov    

p. Košutek 

7.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

7.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.2.5 Úplatný převod nemovité věci z 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 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. st. 541 a částí pozemku p.č. 239/7 oba v 
k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 
2152/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Košutek 

7.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č.  5733/8 v k.ú. Přerov    

p. Košutek 

7.3.4 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 433/9 v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru sloužícího podnikání  v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 
p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

p. Košutek 



7.5.2 Bezesmluvní užívání pozemků p.č. 312/1 a p.č. 448/1 v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

7.5.3 Nájem  nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostor  v budově občanské vybavenosti č.p. 675, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3646/2 v k.ú. 
Přerov  (Na Odpoledni 16) 

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostoru 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 

7.11.1 Pověření k podpisu smlouvy o výpůjčce movitých věcí - 
kompostérů, odpadových nádob a kompostovacích sil 

p. Košutek 

7.12.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „Přerov-
II/436-most u elektrárny evid. Č. 04720-1“ .   

p. Košutek 

7.12.2 Dohoda ve věci umístění a úhradě nákladů spojených s dočasným 
odstraněním pergoly a stánku  na pozemku p.č. 25/7 v k.ú. 
Popovice u Přerova  

p. Košutek 

7.12.3 Dodatek č. 3 ke smlouvě o vykonávání sjednaných činností pro 
veřejnou zakázku „Komunální služby pro statutární město Přerov“ 
mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby 
města Přerova, s.r.o. 

Ing. Měřínský 

7.12.4 Udělení výjimek 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“, 
z dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a)  a  z 
dopravní značky č. B 28 „Zákaz zastavení".  

p. Košutek 

7.12.5 Pasportizace a diagnostika vozovek účelových komunikací v 
areálu původních Přerovských strojíren  - přímé uzavření smlouvy 
o dílo se spol. PavEx Conlusting s.r.o., Brno 

p. Košutek 

7.12.6 Uzavření dohody o převodu některých práv a povinností z 
územního souhlasu s umístěním stavby 
 

p. Košutek 

7.13.1 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu 
 

Ing. Měřínský 

7.13.2 Prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení  
 

Ing. Měřínský 

7.13.3 Prominutí úroku z prodlení  
 

Ing. Měřínský 

7.13.4 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  
 

Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti 
 

 

8.1 Mateřská škola Přerov, Komenského 25 – realizace projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležittosti 
 

 

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

9.2 Návrh na přiznání odměny ředitelce Sociálních služeb města 
Přerova, p. o.    

Bc. Navrátil 

10. Různé 
 

 

10.1 Výsledky soutěže Předzahrádka roku 2017 p. Košutek 



10.2 Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05 
Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců 
statutárního města Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 
a Vnitřního předpisu č. 17/2015 
 

Ing. Měřínský 

10.3 Podání žaloby  primátor 

10.4 Použití znaku města Přerova primátor 

10.5 Sdílená kola pro Přerov Ing. arch. Horký 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Mgr. Vladimír Puchalský 

                             primátor města Přerova 


