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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 27.9.2018 

 

Svolávám 

103. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 4. října 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 Návrh na zrušení komisí rady primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 19 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Využití hotelu Strojař - licenční smlouva p. Košutek 

5.2 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Motel, ul. 
Tovačovská, Přerov“. 

p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – 
energetické opatření“ -  schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/0679/2018 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u 
Přerova na poldr s mokřadem“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Oprava mostu přes potok Svodnice, ulice u 
Sokolovny ev.č. PŘ/LOV-M2 v Přerově - Lověšicích“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.4 Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Pod Lesem v obci 
Přerov-Žeravice - Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací č. VPI/MS/2018/00175 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora“ - vyloučení účastníků 
výběrového řízení, zrušení výběrového řízení 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, 
Přerov – II.“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, vyloučení účastníka 
a schválení uzavření smlouvy – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  
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7.1.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov 
pozemku p.č. 4358/1 a p.č. 4358/2  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerov  pozemku p.č. 6577/199 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 539 v k.ú. 
Penčičky 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 12 v k.ú. 
Penčice 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 820/1 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 649/13 a 
p.č. 649/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova –   pozemků p.č. 5156/10 a p.č. 
5156/11  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č. 1028  v k.ú. 
Újezdec u Přerova      

p. Košutek 

7.1.9 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 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – prostoru v budově bytový 
dům č.p. 119, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 21 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 14) 

p. Košutek 

7.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- využití 
předkupního práva  k pozemku p.č. 6645/1 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 4135/4 v k.ú. Přerov, p.č. 139/1 v k.ú. Popovice u 
Přerova – dodatek č. 4,  pozemků p.č. 6714/5,  p.č. 4973 oba v k.ú. 
Přerov – dodatek č. 5 

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části 
obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v 
k.ú. Předmostí (Hranická 14)  

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti, právo provést stavbu a 
nájem  na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerov  
p.č. 6857/10 a p.č. 6322/1 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova  k tíži pozemku p.č. 7229 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti  na nemovité věci v majetku 
ČR-ÚZSVM pozemku p.č. 4962  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.8.1 Podnájem  nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova 
– prostor  v budově občanské vybavenosti č.p. 675, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3646/2 v k.ú. 
Přerov  (Na Odpoledni 16) 

p. Košutek 
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7.12.1 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1077/2018 na 
realizaci stavby "Stavební úpravy místní komunikace ul. Spojovací  
Přerov, Přerov VI-Újezdec " 

Ing. Měřínský 

7.12.2 Těžební činnost na LHC Přerov 2 (Svrčov) v rámci kůrovcové 
kalamity - revokace usnesení 

Ing. Měřínský 

7.12.3 Realizace stavby "Náměstí Svobody - obnova uličních vpustí na 
stoce A-1 a A-2" 

Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zřízení dětského hřiště pro 
školní družinu i veřejnost 

Ing. Navrátil 

8.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace Ing. Navrátil 

8.3 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 
spolek 

Ing. Navrátil 

8.4 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem   

Ing. Navrátil 

8.5 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 
44; Jmenování na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové 
organizace Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 – 
materiál na stůl 

 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Žádost občanů obecního domu v Přerově, Denisova 6 - návrh 
odpovědi 

p. Košutek 

10.2 Použití znaku města Přerova primátor 

10.3 Nařízení města Přerova č. ...../2018, kterým se mění Nařízení č. 
1/2016, kterým se vydává Tržní řád, ve znění Nařízení č. 2/2016, 
Nařízení č. 2/2017 a Nařízení č. 3/2017 

primátor 

10.4 Návrh na uzavření dodatku – materiál na stůl Ing. Navrátil 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


