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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 13.4.2018 

 

Svolávám 

90. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 19. dubna 2018 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 Rady města č. 3696/88/3/2018 - Návrh Komise 
pro otevřenou radnici 

p. Švadlenka 

3.2 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 8 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Uspořádání silniční sítě v souvislosti s výstavbou I/55 průtahu 
centrem, 1. etapa 

p. Košutek 

5.2 Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, ZŠ J. A. KOMENSKÉHO A MŠ PŘEROV-
PŘEDMOSTÍ, HRANICKÁ 14“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Oprava povrchu ul. Pod Valy, Kozlovská v 
Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Zavedení systému energetického managementu 
dle ISO 50001“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.4 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Opravy lesních cest 
LHC Přerov 2“ 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku  statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 
6773/1 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do vlastnictví statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 
4306/40 a p.č. 4306/24  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 
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7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do vlastnictví statutárního města Přerova –  stavby pro 
rodinnou rekreaci č.e. 614, příslušnou k části obce Přerov I-Město, 
v k.ú. Přerov a úplatný převod pozemku p.č. 2614/6 a části p.č. 
2614/1 v k.ú. Přerov z majetku  statutárního města Přerov 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – id. ½ podílu  pozemku p.č. 
3675 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov - 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 

7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 6585/4, část pozemku p.č. 5088/2, část pozemku 
p.č. 6585/1 vše v k.ú. Přerov – dodatek č.1 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
části pozemku p.č. 2185/2 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru krytu CO na pozemcích p.č. 2883/1, p.č. 2883/25, p.č. 
2883/28 v k.ú. Přerov (bývalý podchod Tř. 17. listopadu) 

p. Košutek 

7.5.4 Nájem a  zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku  ve 
vlastnictví Povodí Moravy s.p.  – pozemku p.č. 194 v k.ú. Popovice 
u Př.  

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova   p.č. 4394/1, p.č. 4672/1, p.č. 5103, 
p.č. 5111, p.č. 5112/7, p.č. 5113, p.č. 5114, p.č. 5116/1, p.č. 
6786/1, p.č. 6805, p.č. 1784 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 46/72, p.č. 46/77 a p.č. 46/73 
vše v k.ú. Popovice u Přerova 

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2579 v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                          

p. Košutek  

7.13.1 Smlouva o podmínkách provozování splaškové kanalizace Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Souhlas zřizovatele k žádostem o dotaci z Olomouckého kraje   Bc. Navrátil 

8.2 Posílení provozního příspěvku mateřských škol zřizovaných 
statutárním městem Přerov v roce 2018 

Bc. Navrátil 

8.3 Žádost o poskytnutí dotace – Jiří Tkadlčík Bc. Navrátil 

8.4 Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele Mateřské školy Radost, Přerov, 
Kozlovská 44 - jmenování členů komise včetně předsedy, určení 
tajemníka konkursní komise; Vyhlášení konkursního řízení na 
obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Radost, 
Přerov, Kozlovská 44  

Bc. Navrátil 

8.5 Pracovní místa ředitelů škol zřizovaných statutárním městem 
Přerov dle školského zákona  

Bc. Navrátil 

8.6 Pracovní místo ředitele školského zařízení zřizované statutárním 
městem Přerov  

Bc. Navrátil 

8.7 Hodnocení práce ředitelů  Bc. Navrátil 
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8.8 Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4 - 
jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka 
konkursní komise; Vyhlášení konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4  

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Úhrady za poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory 
Přerov 

Bc. Navrátil 

9.2 Zajištění dofinancování nákladů stravování uživatelů Domova pro 
seniory 

Bc. Navrátil 

9.3 Centrum moudré šance, spolek - žádost o souhlasné stanovisko k 
projektu 

Bc. Navrátil 

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

10. Různé  

10.1 Návrh na uzavření smíru s Fitness AVE Přerov, z.s. primátor 

10.2 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s 
hlukem - revokace usnesení č. 3728/89/10/2018 

Ing. arch. Horký 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Mgr. Vladimír Puchalský 

                             primátor města Přerova 


