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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 16.11.2017 

 

Svolávám 

81. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  23. listopadu 2017 ve 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 primátor 

3.1 Návrh na personální změnu – materiál na stůl primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 19 Ing. Měřínský 

4.2 Uzavření smlouvy o vkladovém účtu s bonifikací - J&T Banka, a. s. Ing. Měřínský 

4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2017, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2017,  o regulaci provozování 
hazardních her  

Ing. Měřínský 

4.4 Obecně závazná vyhláška č..../2017, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů  

Ing. Měřínský 

4.5 Útulek pro zvířata - změna majitele účtu  Ing. Měřínský 

4.6 Mimořádná finanční dotace pro Český svaz včelarů, z.s., základní 
organizace Přerov I, na zařízení pro léčení včelstev, popř. zařízení 
na zpracování včelích produktů. 

Ing. Měřínský 

4.7 Mimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. Ing. Měřínský 

4.8 Mimořádná dotace - podpora de minimis  na doplňkovou činnost 
Kulturních a informačních služeb města Přerova – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

4.9 Mimořádná finanční dotace pro Český svaz chovatelů, z. s., Okresní 
organizace Přerov na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska – 
materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

4.10 Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo 
Přerov a. s. – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018 Ing. Měřínský 

6. Rozvojové záležitosti  
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6.1 Opatření obecné povahy – změna územního opatření o stavební 
uzávěře. 

p. Košutek 

6.2 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Hotel s 
restaurací, ul. Polní, Přerov“. 

p. Košutek 

6.3 Změna č. 2 Územního plánu města Přerova a Regulační plán 
Michalov-Žebračka - vydání 

p. Košutek 

6.4 Změna č. 10 Územního plánu města Přerova - vydání p. Košutek 

6.5 Most přes Strhanec na ulici Riedlova p. Košutek 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/2833/2017 na 
realizaci stavby „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. 
etapa“ 

Ing. Měřínský 

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

7.3 Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově Ing. Měřínský 

7.4 Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. etapa (ul. 
Teličkova 1-6) - Dohoda o náhradě škody 

Ing. Měřínský 

7.5 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2955/2017 na 
realizaci stavby s názvem „Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově" 

Ing. Měřínský 

7.6 Projekt "Energetická koncepce Statutárního města Přerova" - žádost 
o dotaci 

Ing. Měřínský 

7.7 Projekt "Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 
energetického managementu" - žádost o dotaci 

Ing. Měřínský 

7.8 Veřejná zakázka  „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov 
– energetická  opatření“ -  schválení smluvního zastoupení 
zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Ing. Měřínský 

7.9 Veřejná zakázka „Celková oprava elektroinstalace společných 
prostor v bytových domech Kainarova 12, Škodova 33, 
Kratochvílova 14 a 22, B. Němcové 15 v Přerově“  -rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Měřínský 

7.10 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 
14 - KONEKTIVITA“ - schválení zadávacích podmínek, zahájení 
zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

7.11 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 
14“ - schválení zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení, 
pověření komise 

Ing. Měřínský 

7.12 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ - schválení zadávacích 
podmínek, zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

7.13 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 “ - schválení zadávacích podmínek, 
zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

7.14 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“ - schválení zadávacích 
podmínek, zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

7.15 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Svisle 13“ - schválení zadávacích podmínek, zahájení 
zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

7.16 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – materiál na stůl Ing. Měřínský 
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7.17 Veřejná zakázka  „Modernizace agendových informačních systémů 
Magistrátu města Přerova“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, 
schválení uzavření smlouvy – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

8. Majetkoprávní záležitosti  

8.1.1 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí –  
pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1 a části p.č. 2155/1 vše v k.ú. Přerov 
v majetku statutárního města Přerova  za pozemek p.č. 234/4, 
pozemek p.č. 204/4, pozemek p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 
2167/7,  v majetku PSS Přerovská stavební a.s.,  vše v k.ú. Přerov 
– změna usnesení 

p. Košutek 

8.1.2 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 34 a 
pozemku p.č. 250/1 za pozemek p.č. 1027/1 vše v k.ú. Újezdec u 
Přerova. 

p. Košutek 

8.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 6030/2 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8.1.4 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 

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

p. Košutek 

8.1.6 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí –  
pozemků p.č. 5215/32 a p.č. 5466/172 oba v k.ú. Přerov v majetku 
statutárního města Přerova  za pozemky p.č. 5215/26 a p.č. 
5215/27 oba v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví fyzických osob 

p. Košutek 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov  - změna usnesení 

p. Košutek 

8.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
-  části pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčičky 

p. Košutek 

8.3.1 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 590/6 v k.ú. Předmostí. 

p. Košutek 

8.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova -  pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky. 

p. Košutek 

8.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova -   pozemků p.č. 47/19, p.č. 47/26, p.č. 47/23, p.č. 47/30, 
p.č. 47/24, části p.č. st. 67 a části p.č. 33/2 vše  v k.ú. Vinary u 
Přerova 

p. Košutek 

8.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví  statutárního města Přerova  - 
prostoru v budově občanské vybavenosti  č.p. 520, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  4293/17 v k.ú. 
Přerov (Sokolská 26) 

p. Košutek 

8.5.2 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 1485, p.č. 
1483, p.č. 1481 v k.ú. Dluhonice. 

p. Košutek 

8.5.3 Nájem 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 
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8.5.4 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
budova občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušná k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24, pozemek p.č.  24 
a  část pozemku p.č. 25 v k.ú. Přerov (Palackého 19)  

p. Košutek 

8.5.5 Nájem a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města 
Přerova - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti  

p. Košutek 

8.5.6 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
prostoru v budově k bydlení č.p. 1947, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí pozemku p.č. 929 v k.ú. Přerov 
(Kojetínská 36) 

p. Košutek 

8.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 184, stojící na 
pozemcích p.č. 203, p.č. 416, p.č. 198 v k.ú. Žeravice (bývalá MŠ 
Žeravice)  

p. Košutek 

8.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1042/2 v 
k.ú. Přerov v majetku P.I.K. – plast. s.r.o., Přerov  

p. Košutek 

8.7.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
na pozemku ve vlastnictví statutárního města Přerova – p.č. 58/1 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

8.7.3 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 
pozemků p.č. 662 a p.č. 663 oba v k.ú. Penčičky 

p. Košutek 

8.7.4 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 – uzavření dodatku č. 1 – materiál na stůl 

p. Košutek 

8.7.5 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 
pozemků p.č. 287/2 v k.ú. Lhotka u Přerova a p.č. 406 v k.ú. 
Čekyně materiál na stůl 

p. Košutek 

8.8.1 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 

8.9.1 Úplatný převod movité věci do vlastnictví statutárního města Přerov 
– prodejního stánku  na pozemku p.č. 6868/83 ost. pl., dráha v k.ú. 
Přerov   

p. Košutek 

8.9.2 Úplatný převod movité věci do majetku statutárního města Přerov,  
žulové hrobky 

p. Košutek 

8.12.1 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních 
ekosystémů 2017 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů 

p. Košutek 

8.12.2 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie – kontejnerové stání 
Přerov, Svornosti 10 

p. Košutek 

8.12.3 Převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov  
pozemku p.č. 2625/19 v k.ú. Přerov - dohoda o zrušení kupní 
smlouvy 

p. Košutek 

8.12.4 " PD Autobusová zastávka na ulici Palackého v Přerově "   p. Košutek 

8.12.5 Sjezd na pozemku par. č. 37 v k.ú. Přerov, ul. Palackého - 
projektová dokumentace 

p. Košutek 

8.12.6 Realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“ Ing. Měřínský 
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8.12.7 Rekonstrukce chodníku ulice Pod Valy  - společný přechod pro pěší 
a cyklisty, přeložka sloupu VO a rozšíření chodníku u městských 
hradeb. 

p. Košutek 

8.13.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

8.13.2 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

8.13.3 Odpis pohledávky z důvodu promlčení a její převod na mimoúčetní 
evidenci 

Ing. Měřínský 

8.13.4 Vrácení již zaplacené částky na poplatku z prodlení Ing. Měřínský 

9. Školské záležitosti  

9.1 Úprava platů ředitelů  Bc. Navrátil 

9.2 K.V. – žádost o poskytnutí daru Bc. Navrátil 

9.3 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Bc. Navrátil 

9.4 Předfinancování výkonu regionálních funkcí Městské knihovny v 
Přerově  

Bc. Navrátil 

9.5 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v 
Přerově 

Bc. Navrátil 

9.6 Mateřská škola Přerov – Újezdec – uzavření nájemní smlouvy na 
dobu neurčitou   

Bc. Navrátil 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 2018 
- 2019 

Bc. Navrátil 

11. Různé  

11.1 Pověření Odboru řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, 
veřejných zakázek a dotací administrací veřejné zakázky malého 
rozsahu „Právní analýza zpracování osobních údajů statutárním 
městem Přerov, posouzení souladu současného stavu zpracování 
osobních údajů s GDPR a návrh opatření k zajištění souladu 
zpracování osobních údajů s GDPR“ 

Ing. Měřínský 

11.2 Pověření tajemníka k řešení škod do výše 20 tis. Kč způsobených 
statutárnímu městu Přerov zaměstnanci zařazenými do Magistrátu 
města Přerova 

primátor 

11.3 Parkoviště v ulici Kabelíkova - přijetí daru p. Košutek 

11.4 Dohoda o narovnání uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

primátor 

11.5 Vnitřní předpis č……/2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 
17/2016 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním obvodu 
matričního úřadu Přerov, ve znění Vnitřního předpisu č. 2/2017 

primátor 

11.6 Kronika města Přerova za rok 2015 primátor 

11.7 Podněty a připomínky z 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
– materiál na stůl 

primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


