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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 3.8.2018 

 

Svolávám 

98. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 9. srpna 2018 v 9.00 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 Odvod + penále u "odstupného"  JUDr. Dutko 

3.2 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních prostředků  Ing. Měřínský 

3.3 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. 

pololetí roku 2018 

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 15 Ing. Měřínský 

4.2 Mimořádná dotace - podpora de minimis na doplňkovou činnost 

Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Motel, ul. 

Tovačovská, Přerov“. 

p. Košutek 

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

Rozvodny v Dluhonicích - informace o průběhu plnění úkolu 

p. Košutek 

5.3 Koncepce nabíjecích stanic pro elektromobily v Přerově p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0757/2018 na realizaci 

stavby „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ 

J. A. KOMENSKÉHO A MŠ PŘEROV-PŘEDMOSTÍ, HRANICKÁ 14“ 

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0929/2018 na zajištění 

dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, 

Hranická 14 - KONEKTIVITA“ 

Ing. Měřínský 

6.3 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0983/2018 na zajištění 

dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ 

Ing. Měřínský 

6.4 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0927/2018 na zajištění 

dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 - KONEKTIVITA“ 

Ing. Měřínský 

6.5 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0928/2018 na zajištění 

dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 - KONEKTIVITA“ 

Ing. Měřínský 
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6.6 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0982/2018 na zajištění 

dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - konektivita“ 

Ing. Měřínský 

6.7 Schválení realizace investiční akce „Přeložka veřejného osvětlení, ul. 

Svépomoc, Na hrázi“ 

Ing. Měřínský 

6.8 Modernizace ZŠ Želatovská-bezbariérový boční vstup  Ing. Měřínský 

6.9 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV – poskytnutí 

dotace z rozpočtu Olomouckého kraje, uzavření Smlouvy o  poskytnutí 

dotace 

Ing. Měřínský 

6.10 Veřejná zakázka „Údržba komunikace Vsadsko a Kozlovská“ – schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.11 Veřejná zakázka „Údržba komunikace  Petřivalského“ – schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.12 Veřejná zakázka „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u Přerova 

na poldr s mokřadem“ - schválení úpravy a doplnění zadávacích 

podmínek 

Ing. Měřínský 

6.13 Veřejná zakázka „Územní energetická koncepce Statutárního města 

Přerov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.14 Veřejná zakázka „Zajištění internetové konektivity pro Statutární město 

Přerov“ – schválení zahájení výběrového řízení, schválení zadávacích 

podmínek a jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.15 Veřejná zakázka „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ -  zrušení 

zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.16 Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa v roce 2019 Ing. Měřínský 

6.17 Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. etapa (ul. Teličkova 1-6) 

- uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 

dodávce elektrické energie 

Ing. Měřínský 

6.18 Vymáhání smluvní pokuty za společnostmi TESCO SW a.s. a O2 Czech 

Republic a.s. –návrh na uzavření dohody o narovnání 

Ing. Měřínský 

6.19 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ - zrušení výběrového 

řízení, schválení zahájení nového výběrového řízení, schválení 

zadávacích podmínek a jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.20 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov,  Za Mlýnem 

1“ -  rozhodnutí o námitkách, zrušení veřejné zakázky – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku  statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5198/83, p.č. 

5198/84, p.č. 6785/5, vše v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1v  k.ú. 

Přerov  

p. Košutek 
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7.1.3 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku  statutárního města Přerova –  p.č. 807/1, p.č. 808/3, p.č. 813, 

p.č. 814/1,p.č. 814/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 814/4, p.č. 

814/5, p.č. 879/1- součástí je stavba bez čp/če, p.č. 879/2 - součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 880/1, p.č. 880/3 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 

880/5 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 - součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 880/9, p.č. 881/3 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 

882/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 - součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 883/1 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 883/2 - na 

pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 884/1 - součástí je stavba bez čp/če, 

p.č. 885 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 - součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 892/2, p.č. 897/1, p.č. 897/3, p.č. 897/4 - součástí je stavba bez 

čp/če, vše v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 51/1, 52/1 a 62 v  v k.ú.  

Dluhonice.   

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 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404 v k.ú. 

Čekyně 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 504 v k.ú. 

Penčice 

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 265 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města Přerova – 

nebytového prostoru v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.2.2 Převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – budovy 

občanské vybavenosti č.p. 387,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov (Čechova 43) 

p. Košutek 

7.3.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 

statutárního města Přerov   k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov a 

prominutí povinnosti osobám povinným z předkupního práva  

p. Košutek 

7.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 7166/116 a p.č. 7166/136 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v 

k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do 

vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Košutek 

7.3.4 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Vinary u Přerova a zrušení věcných 

břemen váznoucích na převáděné části pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Vinary u 

Přerova 

p. Košutek 

7.3.5 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 184 v k.ú. Henčlov 

p. Košutek 

7.3.6 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov 

– pozemku p.č.  6868/162 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.4.1 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –   

pozemků p.č. 588/2 , p.č. 589/2 za pozemky  p.č. 593/3 a p.č. 593/4 a p.č. 

593/5 , vše v k.ú.  Újezdec u Přerova. 

p. Košutek 
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7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví  statutárního města Přerova – 

prostoru sloužícího podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 100, 

příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č.  

7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – nebytové 

jednotky č. 2611/103 v budově bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na  pozemku p.č.  2424/2  v k.ú. 

Přerov (Klivarova 3) 

p. Košutek 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 

oplocení nacházejícího se na pozemku p.č. 5276/2 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.5.4 Nájem a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova - 

dodatek č. 2 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti  

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí k bezplatnému užívání statutárního města 

Přerov -  pozemku p.č. 7177/3   v  k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.12.1 Souhlas s demolicí  stavby bez čp/če , která je součástí pozemku p.č. 

807/2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova 

p. Košutek 

7.12.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č. 18 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova a 

uzavření darovací smlouvy 

p. Košutek 

7.12.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 

statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6590/75 v k.ú. Přerov 

prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva. 

p. Košutek 

7.12.4 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0791/2018 na realizaci 

stavby "Žeravice – oprava odvodňovacích žlabů pod Lapačem a 

Čekyňská Přerov, Přerov XII-Žeravice" 

p. Košutek 

7.12.5 Uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi statutárním 

městem Přerov a provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN 

a.s. 

Ing. Měřínský 

8. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2019 Ing. Navrátil 

9. Školské záležitosti  

9.1 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Ing. Navrátil 

9.2 Žádost o poskytnutí dotace – Fantasy Přerov z.s.  Ing. Navrátil 

9.3 Žádost o poskytnutí dotace – Česká federace mažoretkového sportu, z. s.  Ing. Navrátil 

9.4 Zajištění udržitelnosti výstupů projektů Modernizace a vybudování 

odborných učeben  

Ing. Navrátil 

9.5 Harmonogram rekonstrukce školních hřišť Ing. Navrátil 

9.6 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 

Ing. Navrátil 

9.7 Informace o výsledku kontroly Oblastního inspektorátu práce pro 

Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj u kontrolované osoby Základní 

škola Přerov, U tenisu 4 

Ing. Navrátil 

9.8 Souhlas s projektem společnosti INTABA Přerov s.r.o. vybudování 

mateřské školy na území statutárního města Přerova  

Ing. Navrátil 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Souhlas s projektem "Dům nájemního bydlení na Kojetínské ul. č. 764/7 

v Přerově " a jeho realizací na území obce 

Ing. Navrátil 

10.2 Souhlas s projektem "Výstavba bytového domu se sociálním bydlením 

Jungmannova Přerov“ a jeho realizací na území obce 

Ing. Navrátil 
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10.3 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – materiál 

na stůl 

Ing. Navrátil 

11. Různé  

11.1 Mobilní ledová plocha na náměstí TGM - pověření k uzavření smlouvy. Ing. Měřínský 

11.2 Architecture Week 2018 - návrh na uzavření smlouvy primátor 

11.3 Fotosoutěž Jeden den v Přerově primátor 

11.4 Smlouva s partnerským městem Kędzierzyn-Koźle  primátor 

11.5 Zahraniční pracovní cesta Bardejov, Ivano-Frankivsk primátor 

12. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města 

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy  primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


