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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 11.1.2019 

 

Svolávám 

7. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 17. ledna 2019 v 9.30 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 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných 
finančních prostředků 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků  Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 26 Ing. Mazochová 

4.3 Rozpočtové opatření č. 1 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Penzion 
Novosadka“. 

primátor 

5.2 Rozšíření obsahu změny Územního plánu města Přerova – 
zkrácený postup pořízení 

primátor 

5.3 Vyřazení drobného dlouhodobého majetku primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Demolice bytového domu č.p.1573, Velké Novosady, Přerov  Ing. Mazochová 

6.2 Regenerace panelového sídliště Budovatelů, 1. etapa - 
uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

Ing. Mazochová 

6.3 Regenerace panelového sídliště Budovatelů, 1. etapa - 
uzavření Smlouvy o realizace překládky sítě elektronických 
komunikací č.  VPI/MS/2018/00234 

Ing. Mazochová 

6.4 Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes 
výstaviště 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Opravy 7ks bytových jednotek“ – rozhodnutí 
o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 
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7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 
části pozemku p.č. 510/9 v k.ú. Předmostí za pozemek p.č. 
6752/52 a část pozemku p.č. 6752/32 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku 
p.č. 497/1 v k.ú. Penčice 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku 
p.č. 497/1 v k.ú. Penčice 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 
p.č. 3158/14 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                          

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 
p.č.2580/9 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov  - úplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  
pozemku p.č. 5307/233 a p.č. 5307/446  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerov -  části pozemku p.č. 
2657/2 a p.č. 2657/3 ostatní plocha v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov  úplatný převod nemovité 
věci do majetku statuárního města Přerov - pozemku p.č. 
7164/3 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 
města Přerova – pozemcích p.č. 890/1, p.č. 896/1, p.č. 887 
vše v k.ú. Henčlov 

p. Zácha 

7.12.1 Uzavření smlouvy o odtahu vozidel mezi statutárním městem 
Přerovem a Technickými službami města Přerova, s.r.o. 

p. Zácha 

7.12.2 Realizace stavby „Náměstí Svobody - Obnova uličních vpustí 
na stoce B“ 

p. Zácha 

7.12.3 Dodatek č. 2 Smlouvy o provozování sběrných dvorů a míst 
zpětného odběru mezi statutárním městem Přerov a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 

p. Zácha 

7.12.4 Souhlas s provedením stavební akce: „Zemník Žeravice“ p. Zácha 

7.13.1 Prominutí poplatku a úroku z prodlení p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.2 Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony 
II  

Mgr. Kouba 

8.3 Mateřská škola Přerov, Komenského 25 – realizace projektu z 
programu MŠMT    

Mgr. Kouba 

8.4 Úprava platu ředitelky mateřské školy   Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na 
území statutárního města Přerova 

Mgr. Kouba 

10. Různé  
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10.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Ing. Navrátil 

10.2 Program prevence kriminality 2019 Mgr. Kouba 

10.3 Změna náplně činnosti a okruhu spolupráce některých komisí 
RM 

primátor 

10.4 Zřízení pracovních skupin primátor 

10.5 Použití znaku města Přerova – materiál na stůl primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


