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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 16.3.2018 

 

 

Svolávám 

88. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  22. března 2018 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  

3.1 Návrh Komise pro otevřenou radnici Bc. Navrátil 
p. Švadlenka 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 6 Ing. Měřínský 

4.2 Dotace pro Jitku Bláhovou, se sídlem Pod Pekařkou 1186/15, 140 
00 Praha - Podolí, IČ: 14787725, na podporu konání Benefičního 
Galavečera v kostele Očistění panny Marie v Dubu nad Moravou. 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Penzion 
Novosadka“. 

p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Žeravice – oprava odvodňovacích žlabů pod 
Lapačem a Čekyňská Přerov, Přerov XII-Žeravice“ – schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. tř.17. 
listopadu, Přerov“ –rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a 
odpadů“ -  schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou 
osobou při provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek 

Ing. Měřínský 

6.4 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/3097/2017, číslo smlouvy zhotovitele 170509-VR na realizaci 
stavby „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody 
plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“ 

Ing. Měřínský 
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7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - budovy jiná stavba č.p. 
2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov 
(Velká Dlážka 48) 

p. Košutek 

7.1.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 
využití předkupního práva k pozemku p.č. 643 v k.ú. Čekyně. 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Přerov - nebytové jednotky č. 
2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, 
č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov-Město, na pozemku p.č. 
2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 
2632/13 v budově bytový dům č.p. 2632, 2633, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl.  a nádvoří  
v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání v budově bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 282/1 v k.ú. Přerov 
(Žerotínovo nám. 44) 

p. Košutek 

7.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerov - části kanalizačního řadu na  pozemku p.č. 1017  a  p.č. 
1141 v k.ú.  Dluhonice  

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

p. Košutek 

7.5.2 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 

7.5.3 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 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov -  
pozemku p.č. 2155/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.7.1 Zrušení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k 
tíži pozemku p.č. 49 v k.ú. Popovice u Přerova 

p. Košutek 

7.7.2 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na 
nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – na 
pozemcích  p.č. 2883/28 a p.č. 5307/84  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.12.1 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských trhů a 
městských jarmarků   

Ing. Měřínský 

7.12.2 Realizace systému měření rychlosti a správy dopravních 
přestupků na křižovatce Hulínská – Lověšice v obou směrech, v 
místní části Lýsky v obou směrech a na ulici Grymovská v 
Kozlovicích. 

p. Košutek 

7.12.3 Provoz sportovišť (Zimní stadion, Městská sportovní hala, 
koupaliště Penčice a bazén Přerov) od 1.1.2019  

Ing. Měřínský 
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7.13.1 Přímé zadání zakázky na stavebně technické a geologické 
posouzení objektu Trávník 1117/30, Chemoprojekt 

Ing. Měřínský 

7.13.2 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, náhrada za 
stávající byt 

Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských 
školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách základních 
škol a středisku volného času zřízených statutárním městem 
Přerovem pro školní rok 2018/2019  

Bc. Navrátil 

8.2 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2018  

Bc. Navrátil 

8.3 Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost o 
poskytnutí daru  

Bc. Navrátil 

8.4 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.5 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – vzdání se pracovního místa 
ředitele – materiál na stůl 

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

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

9.2 Žádost o dotaci – P-centrum, spolek  Bc. Navrátil 

9.3 Žádost o dotaci – Sociální služby města Kroměříže, příspěvková 
organizace 

Bc. Navrátil 

10. Různé  

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

primátor 

10.2 Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2017 primátor 

10.3 Podněty a připomínky z 37. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


