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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 

V Přerově dne 8.6.2018 

 

 

 

Svolávám 

94. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  14. června 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 pozdní odhlášení rozhlasového poplatku JUDr. Dutko 

3.2 Pokuta za správní delikt - Ke Tmeni JUDr. Dutko 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 12 Ing. Měřínský 

4.2 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Smlouva o dílo na zhotovení Regulačního plánu PŘEDNÁDRAŽÍ - 
PRŮPICH 

p. Košutek 

5.2 Mimoúrovňové křížení s železniční tratí pro pěší a cyklisty v ulici U 
Rozvodny v Dluhonicích 

p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ -  schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“ -  schválení uzavření 
smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ -  schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ -  schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8 - KONEKTIVITA“ – zrušení 
zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8 – Vybavení odborných učeben“ – 
zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 
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6.7 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ – schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 

6.8 Veřejná zakázka „Územní energetická koncepce Statutárního 
města Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.9 Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Dostavba domova pro seniory – pavilon G“ -  rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.10 Veřejná zakázka „Výměna okenních otvorů uličního průčelí 
administrativní budovy č.p. 79/3 v ul. Blahoslavova, Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.11 Veřejná zakázka „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ -  rozhodnutí 
o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.12 Veřejná zakázka „Přerov - Henčlov, ul. Martinská, Nová – oprava 
chodníků“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.13 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ -  
rozhodnutí o námitkách 

Ing. Měřínský 

6.14 Modernizace ZŠ Želatovská, Přerov  - bezbariérový vstup Ing. Měřínský 

6.15 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ -  
rozhodnutí o námitkách č. 2 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova –  prostoru v budově 
občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov (Palackého 
19)  

p. Košutek 

7.1.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- 
využití předkupního práva  k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - 
pozemků p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 
216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 
216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 
236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 
238/6, p.č. 238/11, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 
238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 
239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 a 
p.č. 656 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v 
k.ú. Újezdec u Přerova. 

p. Košutek 

7.2.1 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 

7.3.1 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov – částí  pozemků  p.č. 6651/1  a p.č. 6651/6 oba v k.ú. 
Přerov. 

p. Košutek 
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7.5.1 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 

7.5.2 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - prostor v 
budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 73/1 v k.ú. Lýsky. 

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 

7.13.1 Dohody o zajištění náhradního bytu Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 2019 Bc. Navrátil 

8.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov 
z.s. 

Bc. Navrátil 

8.3 Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s.  Bc. Navrátil 

8.4 
Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 
4 Jmenování na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, U tenisu 4 

Bc. Navrátil 

8.5 
Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Radost, Přerov, 
Kozlovská 44 

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Souhlas s projektem "Bytový dům Havlíčkova 11, Přerov“ a jeho 
realizací na území obce 

Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Schválení uzavření smlouvy na podporu programových produktů 
firmy ESRI pro roky 2019 - 2021 

Ing. Měřínský 
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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, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 

primátor 

10.3 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci 
při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice 
– I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní 
Újezd, Lhotka“ 

primátor 

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

primátor 

10.5 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a Olomouckým krajem na Přerovské svatovavřinecké 
hody 2018. 

primátor 

10.6 Žádost stavebníků o rozšíření ochranného pásma v lokalitě u 
přerovské hvězdárny - odpověď 

primátor 

10.7 Zahraniční pracovní cesta - Cuijk (Nizozemí) primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


