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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 19.1.2018 

 

Svolávám 

84. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  25. ledna 2018 ve 13.30 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 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na 
vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení 
části speciálního záchranářského vybavení do technického 
kontejneru. 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Změna č. 2 Územního plánu města Přerova - vydání Ing. arch. Horký 

5.2 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Domov se 
zvláštním režimem“ (ve smyslu registrované sociální služby, dle 
ustanovení §50 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů). 

p. Košutek 

5.3 Cyklobus Bečva - sezóna 2018/2019 p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Rámcová dohoda na dodávku tonerů do tiskáren 
a kopírek pro rok 2018“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. tř.17. 
listopadu, Přerov“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.3 Zpracování projektové dokumentace s názvem "Rekonstrukce 
chodníků a komunikace v ul. Pod Lesem v obci Přerov-Žeravice" 

Ing. Měřínský 

6.4 Zpracování projektové dokumentace "Demolice budovy č.p. 1573 
objekt bydlení na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov"  

Ing. Měřínský 
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7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr úplatného převodu nemovitých věci do majetku statutárního 
města Přerova – pozemků p.č. 110/8 a  p.č. 111/4 oba v k.ú. Vinary 
u Přerova 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 381 v k.ú. 
Penčičky 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.3.1 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - částí pozemků   p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a 
pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 
4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.2 Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací. 
Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 5290/105 a p.č. 5290/72  oba v k.ú.  
Přerov. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě 

p. Košutek 

7.3.3 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 

7.5.1 Nájem nemovité věci 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 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1048/17 v 
k.ú. Přerov v majetku HVB Leasing Czech Republic, s.r.o., Praha 

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“ (která je 
součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a, IZ 8b). 

p. Košutek 

7.12.2 Smlouva o provozování sběrných dvorů a míst zpětného odběru 
mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby 
města Přerova, s.r.o. 

Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitých darů do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.2 MŠ Kouřílkova – uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let   Bc. Navrátil 

8.3 Soukromá základní škola Acorn s  John s school s.r.o. - 
prodloužení smlouvy o nájmu a výpůjčce a smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace  

Bc. Navrátil 

8.4 Místní akční plán rozvoje vzdělávání  Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

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

9.2 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k 
obecnímu bytu 

Bc. Navrátil 

9.3 Zřízení Veřejné služby statutárním městem Přerov Bc. Navrátil 
p. Košutek 

10. Různé  

10.1 Program prevence kriminality 2018 Ing. Kohout 

10.2 Soutěž Do práce na kole 2018 p. Košutek 

10.3 Informace k průběhu Přerovských vánočních trhů 2017 Bc. Navrátil 
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10.4 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

10.5 Návrh na udělení čestného občanství primátor 

10.6 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 

10.7 Podněty a připomínky z 35. 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 


