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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 7.12.2018 

 

Svolávám 

5. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 13. prosince 2018 v 9.00 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, nám. T.G.M. 1 

 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 24 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-Vinary, 
Za Vrbím“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem, zrušení 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do 
domů Denisova 6, 8 Přerov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.3 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1601/2018, číslo smlouvy zhotovitele 1532.8100779MLA, na 
realizaci stavby „Točna MAD Přerov IX - Lýsky“ 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Celková oprava elektroinstalace společných prostor v 
bytových domech Kratochvílova 20 a Na hrázi 34 v Přerově“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 
komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Oprava kanalizační přípojky pro restauraci Michalov“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 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. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod částí pozemku p.č. 
5307/17, p.č. 5307/250 a p.č. 5307/256 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.1 Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad tvořený 
nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – částmi 
pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně, do 
základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o.  

p. Zácha 
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7.2.2 Podání informací k usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 
41/3/3/2018 ze dne 10.12.2018 náměstkem primátora Michalem Záchou 

p. Zácha 

7.4.1 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. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytové jednotky č. 191/103 v budově bytový dům č.p. 190, 191, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 
Přerov (Kozlovská 4) 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 613 a p.č. 615 oba v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemků p.č. 
484/2, p.č. 481, p.č. 502/1 vše v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti, právo provést stavbu a nájem  
na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerov p.č. 
3063/10, p.č. 3091/1, p.č. 3157/1, p.č. 3158/13, p.č. 3158/14 p.č. 
3158/18, p.č. 3161/1, p.č. 5014/1 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti, právo provést stavbu a nájem  
na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerov 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 

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti, právo provést stavbu a nájem  
na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - 
pozemcích 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 

7.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti, právo provést stavbu a nájem  
na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - 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 

7.7.5 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 

7.7.6 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku Státního 
pozemkového úřadu – pozemku p.č. 355 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.12.1 Parkoviště “U bytovky“ na ul. Za Humny ve Vinarech, Přerov XI - Vinary 
– Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120067816 

p. Zácha 

7.12.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného na pořízení a instalaci nových 
herních prvků na dětská hřiště ve vlastnictví statutárního města Přerova, 
v městě Přerově    

p. Zácha 
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7.12.3 Udělení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v 
centru města a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“ (která je součástí svislého 
dopravního značení č. IZ 8a).   

p. Zácha 

7.12.4 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1462/2018 na 
realizaci stavby „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u Přerova 
na poldr s mokřadem“ 

p. Zácha 

7.12.5 Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku 
statutárního města Přerov   

p. Zácha 

7.12.6 Výpověď ze smlouvy o poskytování služby ProblemReport se 
společností HRDLIČKA spol. s.r.o., výpověď ze smlouvy o poskytování 
služby SMS InfoKanál se společností KONZULTA Brno, a.s. a uzavření 
smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní Rozhlas 
se společností Neogenia s.r.o. 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Záměr prodloužení smluv o nájmu a výpůjčce se soukromými 
mateřskými školami a soukromou základní školou    

Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

8.3 Úprava platů ředitelů  Mgr. Kouba 

8.4 Odměny ředitelům škol a školských zařízení  Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1. Krizové bydlení pro osoby v krizové životní situaci – rodiny s dětmi Mgr. Kouba 

9.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k bytům zvláštního určení - DPS Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Výpověď smlouvy na technickou podporu k projektu Technologické 
centrum ORP Přerov, uzavřenou se společností TESCO SW a.s. 

primátor 

10.2 Technická podpora k software Scarabeus DMS pro zajištění 
funkcionality systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků  

primátor 

10.3 Darovací smlouva  primátor 

10.4 Komise Rady města Přerova primátor 

10.5 Petice občanů místní části Kozlovic se žádostí o vybudování asfaltového 
povrchu na komunikaci v místní části Přerov IV-Kozlovice, ul. Lány 

primátor 

10.6 Návrh termínů konání Rady města Přerova v I. pololetí 2019 primátor 

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

primátor 

11.1 Podněty a připomínky z  3. zasedání Zastupitelstva města Přerova primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Petr Měřínský 

                                                                                            primátor statutárního města Přerova 


