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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 27.10.2017 

 

Svolávám 

80. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 2. listopadu 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 usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Měřínský 

3.2 Návrh Komise pro otevřenou radnici - telematika Ing.arch.Horký 

3.3 Návrh Komise pro otevřenou radnici – sportoviště Ing.arch.Horký 

3.4 Návrh na personální změnu primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 18 Ing. Měřínský 

4.2 Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo 
Přerov a. s. 

Ing. Měřínský 

4.3 Útulek pro zvířata - přijetí daru Ing. Měřínský 

4.4 Mimořádná finanční dotace pro TK PRECHEZA PŘEROV z.s. na 
akci Zlatý Kanár 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Dostavba domova pro seniory-pavilon G p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 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 

6.2 Veřejná zakázka „Komplexní správa internetového informačního 
portálu města Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - 
Autobusová zastávka - ul. Sportovní, Předmostí“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Přerově II-
Předmostí, ul. Popovická, Sportovní, Tyršova, U Dráhy“ – schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 



2 

 

6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a 
chodníku na ul. Dvořákova“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozšíření 3 kontejnerových 
stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad, ul. tř. 17. 
listopadu“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ – 
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.7.1 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ -  
rozhodnutí o námitkách – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

6.8 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a 
vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16“  

Ing. Měřínský 

6.9 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a 
vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27“  

Ing. Měřínský 

6.10 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a 
vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“  

Ing. Měřínský 

6.11 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a 
vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4“  

Ing. Měřínský 

6.12 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a 
vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8“  

Ing. Měřínský 

6.13 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018 Ing. Měřínský 

6.14 Uzavření Smlouvy č. 182/2017 o poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017  

Ing. Měřínský 

6.15 Změna profilu zadavatele, schválení vybraného elektronického 
systému pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí  

Ing. Měřínský 

6.16 Centralizované zadání veřejné zakázky na „Zajištění dodávek 
elektrické energie na období 2018 a 2019“ -  rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.17 Přeložka veřejného osvětlení v Přerově,  ul. Svépomoc, Na Hrázi Ing. Měřínský 

6.18 Zpracování projektové dokumentace s názvem "Most ev.č. Př/Že-
M01 - most přes Olešnici na ul. Pod Lesem v obci Přerov-Žeravice" 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr úplatného převodu nemovité věci do majetku statutárního 
města Přerova – spoluvlastnických  podílů  k  pozemkům p.č. 
6505/40, p.č. 6505/41, oba v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5734/20 v 
k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/36 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov - úplatný  převod nemovité věci do 
majetku  statutárního města Přerova  pozemku p.č. 599  v k.ú.  
Přerov 

p. Košutek 

7.1.5 Předkupní právo dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 
statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5781/80 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 5088/2, části pozemku p.č. 6577/186 
a pozemku p.č. 6577/271, vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 
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7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 1474, p.č. 1475, 
p.č. 1532, p.č. 1535, p.č. 1536, p.č. 1538/1 a p.č. 1538/10, vše v 
k.ú. Žeravice a p.č. 1222/18 v k.ú. Čekyně z vlastnictví statutárního 
města Přerova 

p. Košutek 

7.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 1000 a p.č. 1002 oba  v k.ú. Žeravice 

p. Košutek 

7.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 
pozemků p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  
p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov a pozemků  p.č. St. 913, p.č. St. 914 a 
p.č. St. 915 vše v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.2.5 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 537 v k.ú. Penčice 

p. Košutek 

7.2.6 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 

7.2.7 Úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov -  
pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.2.8 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 5050/1 a části pozemku p.č. 5050/2, 
oba v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.2.9 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 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163 vše 
v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. 
Přerově                                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.4.1 Bezúplatné převody nemovitých věcí -  areál  Alfreda Skeneho 
Pavlovice u Přerova  za  Střední zdravotní školu v Přerově. 

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova  p.č.  101/5 a p.č. 101/6 oba v k.ú. 
Újezdec u  Přerova 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene služebnosti a právo provést stavbu na 
nemovité věci v majetku Lesů ČR,s.p.  pozemku p.č. 260 a p.č. 
1228  v k.ú. Čekyně  

p. Košutek 

7.7.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, uzavřené  mezi statutárním 
městem Přerov a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,  na nemovitých 
věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 
528/7, p.č. 571/2 , oba v k.ú. Předmostí    

p. Košutek 

7.7.4 Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži 
pozemků v k.ú. Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a 
ČOV Čekyně, Penčice“ 

p. Košutek 

7.7.5 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a služebnost ve 
prospěch statutárního města Přerova  k tíži pozemku p.č. 435/1 v 
k.ú.  Vinary u Přerova 

p. Košutek 

7.7.6 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1042/6 v 
k.ú. Přerov v majetku fyzické osoby 

p. Košutek 

7.8.1 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostoru  v budově občanské vybavenosti č.p. 32, příslušné k části 
obce Přerov V-Dluhonice, která je součástí pozemku p.č. 235 v k.ú. 
Dluhonice (Kulturní dům v Dluhonicích) 

p. Košutek 
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7.11.1 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

p. Košutek 

7.12.1 Smlouva s Českou republikou – Probační a mediační službou o 
podmínkách užívání prostor v budově administrativy č.p. 2015, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 1239 v k.ú. Přerov (Smetanova 7) a poskytování služeb v 
souvislosti s jejich užíváním  

p. Košutek 

7.12.2 Dohoda o náhradě škody způsobené provozní činností na věci 
„Místní komunikace Popovice-Vinary“ SO 120 v rámci stavby 
Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník 

p. Košutek 

7.12.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 540, 2433/1, 
p.č. 5027/15 p.č. 5027/16, p.č. 5027/17, p.č. 5027/19, p.č. 5027/20, 
p.č. 5063/10 a p.č. 5063/11 v k.ú. Přerov, prominutí povinnosti  

p. Košutek 

7.12.4 Podlimitní zakázka - průzkum trhu na dodávku kontejneru pro 
mobilní protipovodňová hrazení 

p. Košutek 

7.12.5 Uzavření dohody o užívání  místních komunikací ve smyslu § 38, 39 
zák. 13/1997 Sb. 

p. Košutek 

7.13.1 Vzdání se práva vymáhání pohledávky z důvodu neprůkaznosti a 
její převod na podrozvahu 

Ing. Měřínský 

7.13.2 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu Ing. Měřínský 

7.13.3 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům v lokalitách 
pro výběrové řízení 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 – šetření stížnosti   Bc. Navrátil 

8.2 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – převod 
finančních prostředků mezi fondy příspěvkové organizace 

Bc. Navrátil 

8.3 Daňové odpisy hmotného majetku předaného příspěvkovým 
organizacím k hospodaření 

Bc. Navrátil 

8.4 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Senior linka a Řetízek bezpečí v Přerově Bc. Navrátil 

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

9.3 Zajištění dostupnosti MŠ, ZŠ a SŠ z Dluhonské ulice - materiál na 
stůl 

Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Plán odpadového hospodářství p. Košutek 

10.2 Dotace na očištění fasády objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna) v 
Přerově 

p. Košutek 

10.3 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
pro rok 2018. 

p. Košutek 

10.4 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 
území města Přerova pro rok 2018. 

p. Košutek 

10.5 Záměr nájmu prostor sloužících podnikání v budově občanské 
vybavenosti č.p. 148, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 1 – Městský 
dům) – prostory restaurace včetně salonku, kuchyně, sklady, část 
sklepů včetně šaten pro personál, kavárna včetně příslušenství a 
zázemí, WC přináležející ke kavárně,  kancelář ve 2.poschodí o 
celkové výměře 955,30 m2. 

Ing. Měřínský 
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10.6 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb technické (servisní) 
podpory k systému Spisová služba pro Statutární město Přerov 

Ing. Měřínský 

10.7 Darovací smlouva - vítězové soutěže „Předzahrádka roku 2017" Ing. Měřínský 

10.8 Nařízení města Přerova č. ...../2017, kterým se mění Nařízení č. 
1/2016, kterým se vydává Tržní řád, ve znění Nařízení č. 2/2016 a 
Nařízení č. 2/2017 

primátor  

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

primátor 

10.10 Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova a návrh na stanovení  dne,  od  
kterého  bude  poskytována  odměna neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova.   

primátor 

10.11 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší od 1. 1. 
2018 jako náhrada výdělku ušlého některým členům Zastupitelstva 
města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

primátor 

10.12 Podněty a připomínky z 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova. primátor 

10.13 Návrh termínů konání Rady města Přerova v roce 2018 primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Mgr. Vladimír Puchalský 

                             primátor města Přerova 


