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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 12.11.2018 

 

Svolávám 

2. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne 15. listopadu 2018 v 9.00 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, nám. T.G.M. 1 

 

 

PROGRAM: 

 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 22 Ing. Mazochová 

4.2 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

Ing. Mazochová 

4.3 Teplo Přerov, a. s. - uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace  

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Změny Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení primátor  

5.2 Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu 
Nástroje Územně analytické podklady 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Sokolská 
26, Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1287/2018, číslo smlouvy zhotovitele 
841/NBAA/037/197/2018, na realizaci stavby „Rekonstrukce 
chodníku ul. Alšova“ 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 1963/18 v 
objektu bytový dům č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5) 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 
součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 
Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

p. Zácha 
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7.1.3 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod/pacht nemovité 
věci v majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 611 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov - nájem  na nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerov částí pozemků  p.č.  4394/1,  p.č. 
4293/1, p.č. 4950, p.č. 4672/1, p.č. 5091, p.č. 3473/1, p.č. 5087, p.č. 
5088/3, p.č.  4160/1, p.č. 5089, p.č.  5095, p.č 5092, p.č 5104/1, p.č 
5084/10, p.č 3751/1, p.č.  6774/2, p.č 6786/1, .... vše v k.ú. Přerov  - 
trasa I. 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov - nájem  na nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků  p.č. 30/1, p.č.  
30/7, p.č. 65/14, p.č.  539/1, p.č. 520/1, p.č. 65/2, p.č. 593/1, p.č. 
540,.......vše v k.ú. Předmostí  a  p.č. 6704/12 v k.ú. Přerov  - trasa II 
. 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov - nájem  na nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova částí  pozemků p.č. 2883/1, p.č. 
2680/1, p.č. 5015, p.č. 2680/21, p.č. 3161/1, p.č. 2645/1, p.č. 
5024/4, p.č. 3346/1, .... vše v k.ú. Přerov - trasa III. 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova –    částí pozemků p.č. 2185/2, 
p.č. 2883/1, p.č. 4293/3 a p.č. 6847/3, p.č. 4988/1 vše v k.ú. Přerov      

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5318 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6696 ve 
vlastnictví StMPr za  část pozemku p.č. 6693 ve vlastnictví SBD 
Přerov vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemků p.č. 5746/7, 
p.č. 6569/2 a p.č. 5300/1  vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou uzavřely 
statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost 
Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující 
dne 22.12.2016 na převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov a 
záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 2 k této 
smlouvě 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –  části 
pozemku  p.č. 496/1 v k.ú. Dluhonice     

p. Zácha 

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. Zácha 

7.5.3 Nájem části pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
Stavebního bytového družstva Přerov statutárním městem 
Přerovem 

p. Zácha 

7.5.4 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. Zácha 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 1259 v k.ú.  Újezdec u Př. 

p. Zácha 
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7.7.2 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovité věci v majetku  statutárního města Přerova 
– pozemku  p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u Přerova   

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola Přerov, Trávník 27 – spoluúčast na realizaci projektu 
Národního programu Životní prostředí   

Mgr. Kouba 

8.2 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – realizace projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II  

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

10. Různé  

10.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 51 Přerov 
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 

primátor 

10.2 Zřízení Hlavní inventarizační komise primátor 

10.3 Delegování zástupce města na valné hromady. primátor 

10.4 Zrušení usnesení Rady města Přerova primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


