
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 Přerově dne 25.5.2018 

 

 

Svolávám 

93. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne  31. května 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 Pokuta za správní delikt - Ke Tmeni primátor  

3.2 Pokuta za pozdní odhlášení rozhlasového poplatku primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 11 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8“ – zrušení výběrového řízení 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka  „Oprava školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, 
Přerov“ -  schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou 
osobou při provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka“ – 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“ – schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Obnova protikorozní ochrany lávky přes 
Strhanec u soutoku s Bečvou“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.6 Rekonstrukce ozvučení zimního stadionu v Přerově Ing. Měřínský 

6.7 Modernizace scénického osvětlení v Městském domě Ing. Měřínský 

6.8 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/0597/2018 na realizaci stavby „Rozšíření veřejného osvětlení 
v ul. tř. 17. Listopadu, Přerov“ 

Ing. Měřínský 



6.9 Most ev.č. Př/Že-M01 - most přes Olešnici na ul. Pod Lesem v obci 
Přerov-Žeravice 

Ing. Měřínský 

6.10 Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím 
mobilního operátora 2018 až 2020 - centralizované zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu  

Ing. Měřínský 

6.11 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, U TENISU 4 - KONEKTIVITA“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.12 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/3737/2017, číslo smlouvy zhotovitele 841/NBTL/259/2017, na 
realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku na ul. tř. 17. listopadu a 
chodníku na ul. Dvořákova“ 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti 
 

 

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 
části pozemku p.č. 819 a části pozemku p.č. 746 oba v k.ú. 
Kozlovice u Přerova za pozemky p.č. 588/8 a p.č. 590/12 oba v 
k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – prodloužení nájmu nemovité 
věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1170, 
zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov jehož součástí je budova  bez 
č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, příslušná k části obce 
Přerov I. –Město (veřejné WC na nám. Svobody v Přerově) 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr  statutárního města Přerov - úplatný a bezúplatný  převod 
nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 298 v k.ú. Újezdec u Přerova.  

p. Košutek 

7.1.4 Převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerov – 
pozemku p.č. 6552/22 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.5 Převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerov -  
pozemku p.č. 61 v k.ú. Dluhonice. 

p. Košutek 

7.2.1 Skončení nájmu a úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. 
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova  

p. Košutek 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova –  podílu id. ½ pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov - 
pozemku  p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328 oba  v k.ú. Přerov.  

p. Košutek 

7.4.1 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části 
p.č. 2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 
204/4, p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v 
majetku PSS Přerovská stavební  a.s., Přerov, vše v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostor 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 Bezúplatné užívání  nemovité věci -  pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.6.2 Bezúplatné užívání  nemovité věci -  stavby č.p. 3565 postavené 
na pozemku p.č. 2883/92 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku 
Státního pozemkového úřadu – pozemku p.č. 1033 v k.ú. Újezdec 
u Přerova 

p. Košutek 



7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 1019/1, 
p.č. 1019/26, p.č. 1019/27, p.č. 1038/6, p.č. 1042/1, p.č. 4957/2, 
p.č. 4957/3, p.č. 4964/4, p.č. 4969/1, p.č. 5036/1, p.č. 5036/3, p.č. 
7289/1, p.č. 7289/6, p.č. 7289/9, p.č. 7289/13, p.č. 7289/14, p.č. 
7289/52, p.č. 7289/60, p.č. 7289/61, vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.12.1 Zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 
3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov 
– prodloužení lhůty provedení stavby – dodatek č.1 

p. Košutek 

7.12.2 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – veřejného osvětlení vybudovaného na částech pozemků 
p.č. 1247/4, p.č. 1249/1, p.č. 1249/3, p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 
1258/5 p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1 vše v k.ú. Újezdec u 
Přerova                                                                                                                                                                                
2. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - komunikace do majetku statutárního města Přerova 
vybudované na pozemcích p.č. 1249/3, p.č. 1249/1, p.č. 1260/4, 
p.č. 1258/3, p.č. 1258/2, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 
1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/1, p.č. 1259, p.č. 1260/5, p.č. 
1260/9, p.č. 1260/6 vše v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                 
3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova  - částí pozemků p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 
1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/6, p.č. 
1260/9, p.č. 1258/2, p.č. 1260/1, p.č. 1260/5 všechny v k.ú. 
Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                                                 
4. Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch 
statutárního města Přerova – veřejného osvětlení k tíži pozemků 
p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 
1258/1 a p.č. 1247/4 všechny v k.ú. Újezdec u Přerova  

p. Košutek  

7.12.3 Dodatek č. 1 Smlouvy 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 Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 2019 Bc. Navrátil 

8.2 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.3 Žádost o poskytnutí dotace – Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, 
z.s. 

Bc. Navrátil 

8.4 Žádost o poskytnutí dotace – NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY 
CLUB PŘEROV z.s. 

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti 
 

 

9.1 Žádost o dotaci – Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.  Bc. Navrátil 

9.2 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2018 " 
- nepeněžité dary, smlouvy o zprostředkování reklamy,  

Bc. Navrátil 

10. Různé 
 

 

10.1 Darovací smlouva 
 

Ing. Měřínský 

10.2 Slevy ve výši 75% z plné ceny jízdného v MAD Přerov pro děti a 
mládež (6-18 let), studenty (18-26 let) a seniory (nad 65 let) 

p. Košutek 

10.3 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2017/2018 

p. Košutek 



10.4 Návrh na pojmenování ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, 
Přerov VI-Újezdec, Přerov VII-Čekyně 

primátor 

10.5 Smlouva o výpůjčce                
                                                                                                                                                                                                                              

primátor 

10.6 Žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2018 při 
příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů 
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 

primátor 

10.7 Použití znaku města Přerova – JOB 
 

primátor 

10.8 Použití znaku města Přerova 
 

primátor 

10.9 Podněty a připomínky z 39. 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 


