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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 8.12.2017 

 

Svolávám 

82. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  14. prosince 2017 v 9.00 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  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 20 Ing. Měřínský 

4.2 Vnitřní předpis č. ../2017 Postup při uplatnění DPH Ing. Měřínský 

4.3 Vnitřní předpis č. ..... / 2017 - Příkazové bloky Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Urbanistická soutěž: „Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v 

Přerově“ 

Ing. arch. Horký 

5.2 Koncepce podzemních kontejnerů Ing. arch. Horký 

5.3 Nízkonákladová cyklistická opatření v ulici Sušilova, Jižní čtvrť III, 

Kouřílkova, Lančíkových a Velká Dlážka/Hranická 

p. Košutek 

5.4 Memorandum o spolupráci Ing. Měřínský 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozšíření 3 kontejnerových stanovišť na 

tříděný a směsný komunální odpad, ul. tř. 17. listopadu“ – rozhodnutí o 

výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Rámcová dohoda na dodávku tonerů do tiskáren a 

kopírek pro rok 2018“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Oprava 9 volných bytů“ – schválení zadávacích 

podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Oprava fasád na bytových domech v r. 2018“ – schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Celková oprava střechy u bytového domu nám. Fr. 

Rasche 3 a gen. Štefánika 7 v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 
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6.6 Veřejná zakázka „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města 

Přerova“ - rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Komplexní správa internetového informačního portálu 

města Přerova“ - vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o 

výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.8 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ – 

rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.9 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3500/2017 na realizaci 

stavby „Rekonstrukce chodníku, ul. U Letiště, Henčlov“ 

Ing. Měřínský 

6.10 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3501/2017 na realizaci 

stavby „Rekonstrukce chodníku Přerov VII – Čekyně, ul. Jabloňová“ - SO 

01 - část  a)“ 

Ing. Měřínský 

6.11 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3502/2017 na realizaci 

stavby „Rekonstrukce chodníku ul. Tršická - 3. část, Penčice“  

Ing. Měřínský 

6.12 Cyklostezka a chodník Velká Dlážka –  doprojektování stavby Ing. Měřínský 

6.13 Demolice bytového domu Kojetínská 1831 - podání žádosti o dotaci Ing. Měřínský 

6.14 Veřejná zakázka „Oprava balkonů Gen. Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 3“ – 

schválení dohody o ukončení smlouvy o dílo 

Ing. Měřínský 

6.15 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a 

chodníku na ul. Dvořákova“ – schválení dohody o jistotě 

Ing. Měřínský 

6.16 Veřejná zakázka „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ -  schválení 

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3287/2017 

Ing. Měřínský 

6.17 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 

členů komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.18 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou službou 

Trávník 1, Přerov – energetická opatření“  

Ing. Měřínský 

6.19 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“ – zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.20 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14 - 

KONEKTIVITA“ – zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.21 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14“ – 

zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.22 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, Za mlýnem 1“ – zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.23 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, Za mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ – zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.24 Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2017 a přecházející do roku 

2018 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do vlastnictví 

statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 120/6  v objektu bytový 

dům č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 32  

v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16) 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 2185/2 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 418/1 v k.ú. 

Lověšice u Přerova.   

p. Košutek 
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7.1.4 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově jiná 

stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově jiná 

stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statuárního města Přerov - úplatný převod nemovité věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 260 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku  statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 53 v k.ú. Popovice u 

Přerova                                                                                                                                                                                      

p. Košutek 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 147 v k.ú. Penčice                                                                                                                                                                                      

p. Košutek 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí  – pozemků 

p.č. 1014 a p.č. 249/2 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova za část pozemku p.č. 

1040 v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                                      

p. Košutek 

7.4.1 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 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - prostor 

sloužící podnikání  v budově k bydlení č.p. 150, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. 

TGM 8)  

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – prostoru 

sloužícího podnikání  v budově jiná stavba č.p. 122, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  34 v k.ú. Přerov 

(Kratochvílova 20) 

p. Košutek 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemků p.č. 6163/1, p.č. 6163/2, p.č. 6164, p.č. 7167/31 ,p.č. 7167/32, 

p.č. 7367/33 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.4 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 

7.5.5 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  

nebytové jednotky č. 2574/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový 

dům č.p. 2574, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

5198/5 v k.ú. Přerov (P. Holého 1)  a prostoru č. 102 v objektu bytový dům 

č.p. 576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 6774/3 v 

k.ú. Přerov (U Žebračky 18) 

p. Košutek 

7.5.6 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků 

p.č. 1099, p.č. 1100, p.č. 1218, p.č. 1227, p.č. 1249, p.č. 1313, p.č. 1405, 

p.č. 1541 a p.č. 1632 vše v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

7.5.7 Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 

společností Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova   

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci statutárním městem Přerov – budovy č.p. 830  v 

k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.8.1 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – stavby 

občanského vybavení č.p. 2857 (U Hřbitova 1), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1873/8 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 
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7.8.2 Podnájem prostoru sloužícího podnikání v polyfunkčním bytovém domě 

č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 225, v 

k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) 

p. Košutek 

7.12.1 Udělení výjimky 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 

7.12.2 Smlouva o zajištění realizace a převzatí vyvolané investice stavbou "I/55 

Přerov, průtah centrem, I. etapa" 

p. Košutek 

7.12.3 Přijetí peněžitého daru účelově určeného na opravu dětského dopravního 

hřiště v areálu Střediska volného času ATLAS a  BIOS, ve vlastnictví 

statutárního města Přerova.   

Ing. Měřínský 

7.12.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Pavlovice, následná péče nových 

výsadeb“ 

p. Košutek 

7.13.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

7.13.3 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Košutek 

7.13.4 Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv – materiál na stůl primátor 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 6051 v 

k.ú. Přerov -„BYTOVÝ DŮM – STAVEBNÍ ÚPRAVY-vjezd a přístupový 

chodník“ 

p. Košutek 

8. Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018 Bc. Navrátil 

9. Školské záležitosti  

9.1 Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu Národního 

programu Životní prostředí   

Bc. Navrátil 

9.2 Záměr prodloužení smlouvy o nájmu a výpůjčce se Soukromou základní 

 

Bc. Navrátil 

9.3 Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 

příspěvkových organizací  zřízených statutárním městem Přerov 

Bc. Navrátil 

9.4 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru 

příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

9.5 Hodnocení práce ředitele  Bc. Navrátil 

10. Sociální záležitosti  

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

10.2 Sociální služby města Přerova, p. o. – úplatný převod osobního automobilu Bc. Navrátil 

10.3 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. Bc. Navrátil 

11. Různé  

11.1 Smlouva o clearingu tržeb v zóně 51 Přerov Integrovaného dopravního 

systému Olomouckého kraje 

p. Košutek 

11.2 Ukončení poskytování dotace na jízdné IDSOK pro občany statutárního 

města Přerova starší 70 let ke dni 31.12.2017 

p. Košutek 

11.3 Úhrada zvýšených nepředvídatelných mzdových nákladů řidičů autobusů 

MAD Přerov za rok 2017   

p. Košutek 

11.4 Dohoda o ukončení Smlouvy o veřejných službách přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou   

p. Košutek 

11.5 Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 19/2015 

Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního 

města Přerova a pro poskytování příspěvku na stravování členům 

Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova 

Ing. Měřínský 

11.6 Rozšíření databáze v ASPI - Soudnictví a vězeňství 2017, Občanské právo 

hmotné a mezinárodní právo soukromé II. 2017 

Ing. Měřínský 

11.7 Uzavření Prováděcí smlouvy na nákup licencí Microsoft Ing. Měřínský 
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11.8 Změna počtu zaměstnanců zařazených do Městské policie Přerov primátor 

11.9 Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace primátor 

11.10 Foto-básnická soutěž k poctě Josefu Kainarovi primátor 

11.11 Informace České pošty primátor 

11.12 Zastupování města Přerova primátor 

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

tajemníka magistrátu města 

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


