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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 23.11.2018 

 

Svolávám 

3. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 29. listopadu 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 primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 23 Ing. Mazochová 

4.2 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, 
ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 

Ing. Mazochová 

4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2015 

Ing. Mazochová 

4.4 Dotace pro Římskokatolickou farnost v Přerově primátor 

4.5 Dotace pro Sport Management s. r. o. na akci Zlatý Kanár primátor 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Veřejná zakázka „Oprava střešního pláště nad objekty bývalých 
jeslí a objektu hospodářské budovy Jasínkova 4, Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7.2 Veřejná zakázka „Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7.3 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1121/2018 na 
realizaci stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 
Smetanova 7, 7a)“ 

Ing. Mazochová 

7.4 Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo SML/1258/2018 investiční 
akce „Přeložka veřejného osvětlení, ul. Svépomoc, Na hrázi.“ 

Ing. Mazochová 

7.5 Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2018 a akce 
přecházející do roku 2019 

Ing. Mazochová 

7.6 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2019 Ing. Mazochová 

8. Majetkoprávní záležitosti  
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8.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního  města Přerova  pozemku p.č. 1020/2 
v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

8.1.2 Záměr statutárního města Přerov – pacht/výpůjčka nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 1477, p.č. 
1478, p.č. 1479, p.č. 1480, p.č. 1481, p.č. 1483, p.č. 1484, p.č. 
1485, p.č. 338/1, p.č. 1622, p.č. 1623, p.č. 1624, p.č. 1625 vše 
v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

8.1.3 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku  p.č. 5207/77 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

8.1.4 Záměr statutárního města Přerov úplatný převod pozemku p.č. 
509/9 v k.ú. Předmostí   

p. Zácha 

8.1.5 Záměr statutárního města Přerov  úplatný převod pozemku p.č. 
782 v k.ú. Kozlovice u Přerova   

p. Zácha 

8.1.6 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – prostoru sloužícího 
podnikání  v budově k bydlení č.p. 150, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov 
(nám. TGM 8)  

p. Zácha 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova -  pozemku p.č. 1438 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

8.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova –  pozemků p.č. 4306/40 a p.č. 4306/24  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.5.1 Dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným mezi statutárním 
městem Přerov jako pronajímatelem a společností Teplo Přerov 
a.s. jako nájemcem na nájem nemovitých věcí tvořících sportovní 
areály – plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní 
stadion v Přerově včetně Městské sportovní haly a nájem movitých 
věcí tvořících vybavení těchto sportovních areálů 

p. Zácha 

8.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru sloužícího podnikání 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. Zácha 

8.5.3 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.5.4 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – 
prostor sloužících k podnikání v budově jiná stavba bez č.p. /če, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 1873/22 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.12.1 Výměna žárovek za LED vložky u SSZ na křižovatce ulic 
Komenského x Palackého v Přerově – uzavření smlouvy o dílo 

p. Zácha 

8.12.2 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1395/2018 na 
realizaci stavby „Údržba komunikace Vsadsko a Petřivalského“ 

p. Zácha 

8.12.3 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1394/2018 na 
realizaci stavby „Údržba komunikace Petřivalského“ 

p. Zácha 

8.12.4 Povolení uzavírky a zvláštního užívání z důvodu pořádání 
Vánočního koncertu před OC Galerie Přerov. 

p. Zácha 

8.12.5 Zajištění finančních prostředků na hospodaření v lesích na LHC 
Přerov 2 (Svrčov) z důvodu kůrovcové kalamity pro rok 2019 

p. Zácha 

8.13.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu p. Zácha 

8.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16 
vše v k.ú. Přerov – „Provozní zázemí haly na TK-Courtsol v areálu 
TK PRECHEZA Přerov – II. etapa“ 

p. Zácha 
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9. Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2019 primátor Ing. 
Měřínský a  
Mgr. Kouba 

10. Školské záležitosti  

10.1 Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 
2020-2021 příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerov 

primátor Ing. 
Měřínský a  
Mgr. Kouba 

10.2 Úprava platů ředitelů  Mgr. Kouba 

10.3 Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských 
obvodech spádových základních škol na území statutárního města 
Přerova 

Mgr. Kouba 

10.4 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

10.5 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – uzavření 
smluv k parkovacím místům na dobu neurčitou   

Mgr. Kouba 

10.6 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

11. Sociální záležitosti  

11.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k bytům zvláštního určení Mgr. Kouba 

11.2 SOS tlačítko pro seniory Mgr. Kouba 

12. Různé  

12.1 Smlouva o bezúplatném převodu majetku – JSDH Přerov primátor 

12.2 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova –  notebooků DELL LATITUDE E 5540 

primátor 

12.3 Podněty a připomínky z 2. Zasedání Zastupitelstva města Přerova. Primátor 

12.4 Nákup notebooků pro zastupitele primátor 

12.5 Použití znaku města Přerova primátor 

12.6 Účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v roce 2018 

primátor 

12.7 Aktualizace složení Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace a 
členů Pracovních skupin ŘV ITI 

primátor 

12.8 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město 
členem 

primátor 

12.9 Nominace člena do Rady pro kontrolu hospodaření Zdravotnické 
záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. 

primátor 

12.10. Řešení pojistné události v souvislosti s dopravní nehodou 
služebního vozidla Městské policie Přerov 

p. Zácha 

12.11 Programové prohlášení Rady města Přerova primátor 

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

primátor 

14. Závěr, tiskové zprávy primátor 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Petr Měřínský 

                                                                                            primátor statutárního města Přerova 


