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 USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Přerova konané dne 17. ledna 2019 

 

161/7/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 7. schůze Rady města 

Přerova konané dne 17. ledna 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 7. schůze Rady města Přerova konané dne 17. ledna 2019, 

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze Rady města Přerova. 

 

 

162/7/3/2019 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.10.2018 do 31.12.2018. 

 

 

163/7/4/2019 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení Městského zastupitelstva           

v Přerově č. 174/13/4 ze dne 07.09.2000, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit krátkodobé nákupy (tj. do 1 roku)         

a následné prodeje produktů peněžního trhu do maximální výše 300 mil. Kč v závislosti          

na stavu dočasně volných finančních prostředků, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit těmito nákupy a prodeji odbor 

ekonomiky. 

 

 

164/7/4/2019 Rozpočtové opatření č. 26 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravu rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

 

165/7/4/2019 Rozpočtové opatření č. 1 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 1), 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazného 

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 
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166/7/5/2019 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Penzion 

Novosadka“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce z územního opatření o stavební uzávěře, které bylo 

vydáno formou opatření obecné povahy, dne 19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, ve 

znění změny územního opatření o stavební uzávěře, které bylo vydáno formou opatření obecné 

povahy, dne 27.11.2017, pod č.j. MMPr/155653/2017, pro stavbu “Penzion Novosadka“, 

situovanou na pozemku parc.č. 731 v katastrálním území Přerov (dle důvodové zprávy a příloh 

tohoto návrhu na usnesení). 

 

2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, primátora města Ing. Petra Měřínského k podpisu a provedení všech 

úkonů v řízeních ve věci výjimky z územního opatření o stavební uzávěře. 

 

 

167/7/5/2019 Rozšíření obsahu změny Územního plánu města Přerova – zkrácený 

postup pořízení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout             

v souladu s ust. § 6 odst. 5 a § 55a z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 

1. o pořízení změny Územního plánu města Přerova a jejího obsahu podle ust. § 55a odst. 2 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. o zkráceném postupu pořizování změny Územního plánu města Přerova, ust. § 55a odst. 1 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení, 

 

3. o podmínění pořízení změny Územního plánu města Přerova s úhradou nákladů spojených      

se zpracováním změny a vyhotovení úplného znění územního plánu žadatelem. 

 

 

168/7/5/2019 Vyřazení drobného dlouhodobého majetku 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného 

majetku, konkrétně dokumentace pro územní rozhodnutí s názvem "Úřední desky MMPr" a studie        

s názvem "Studie parkoviště Přerov - výstaviště (napojení)" z majetku města. 

 

 

169/7/6/2019 Regenerace panelového sídliště Budovatelů, 1. etapa - uzavření 

budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení                       

č. Z_S14_12_8120067767 související se stavbou "Regenerace panelového sídliště Budovatelů, 

1. etapa" mezi  ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
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PSČ 405 02 Děčín, IČ 24729035 jako  provozovatelem distribuční soustavy a Statutárním 

městem Přerov, IČ 00301825, se  sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11 jako žadatelem. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

 

170/7/6/2019 Regenerace panelového sídliště Budovatelů, 1. etapa - uzavření 

Smlouvy o realizace překládky sítě elektronických komunikací č.  

VPI/MS/2018/00234 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o realizace překládky sítě elektronických komunikací                  

č.  VPI/MS/2018/00234 související se stavbou "Regenerace panelového sídliště Budovatelů, 1. 

etapa" mezi  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 

PRAHA 3 – Žižkov, IČ 04084063  jako  vlastníkem sítě elektronických komunikací                 

a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se  sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11 jako 

žadatelem. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

 

171/7/6/2019 Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště 

Rada města Přerova po projednání schvaluje v rámci zpracování projektové dokumentace "Propojení 

komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště" částečnou změnu trasy a stavební úpravy 

křižovatky ulic Kopaniny a U Výstaviště. 

 

 

172/7/6/2019 Veřejná zakázka „Opravy 7ks bytových jednotek“ – rozhodnutí            

o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy 7ks bytových jednotek“, zadávané               

v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního 

předpisu č. 16/2016 ve znění VP č. 5/2018, 

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy 7ks 

bytových jednotek“, je účastník výběrového řízení společnost VT HRANICE s.r.o., se sídlem 

Teplická 258, 753 01 Hranice, IČ: 28651103, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací 

podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          

a společností VT HRANICE s.r.o., se sídlem Teplická 258, 753 01 Hranice, IČ: 28651103, 

jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy 7ks bytových jednotek,“              

za podmínky finančního krytí smlouvy, 
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4. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisu smlouvy o dílo mezi 

Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a společností VT HRANICE s.r.o., se sídlem 

Teplická 258, 753 01 Hranice, IČ: 28651103, jako dodavatelem k veřejné zakázce malého 

rozsahu „Opravy 7ks bytových jednotek“. 

 

Cena za plnění bude činit: 2 802 609,33 Kč bez DPH, tj. 3 223 000,73 Kč včetně 15% DPH. 

 

 

173/7/7/2019 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 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu části pozemku 

p.č. 510/9 ostatní plocha o výměře cca 165 m2 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova 

za pozemek p.č. 6752/52 orná půda o výměře 127 m2 a část pozemku p.č. 6752/32 ostatní plocha         

o výměře cca 28 m2 oba v k.ú. Přerov v majetku společnosti EMOS property s.r.o. 

 

 

174/7/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. 

Penčice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod pozemku p.č. 497/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 222-72/2018 

označené jako p.č. 497/5 ostatní plocha o výměře cca 56 m2 v k.ú. Penčice do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 497/1 dle geometrického plánu č. 222-

72/2018 označené jako p.č. 497/5 ostatní plocha o výměře 56 m2 v k.ú. Penčice. 

 

 

175/7/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. 

Penčice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod části pozemku p.č. 497/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 216-

130/2018 označené jako p.č. 497/4 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Penčice do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 497/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu 

č. 216-130/2018 označené jako p.č. 497/4 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Penčice            

do majetku statutárního města Přerova. 
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176/7/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3158/14      

v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                          

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  části 

pozemku p.č. 3158/14 ostatní plocha  o výměře cca 12 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

177/7/7/2019 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 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov  

úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov -  části pozemku 

p.č.5307/233  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 

5307/466 ostatní plocha, sportoviště o výměře 85 m2 v k.ú. Přerov, geometrickým plánem     

č.  6557-26b/2017 označený  jako pozemek p.č. 5307/632, ostatní plocha, sportoviště v k.ú. 

Přerov. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č.5307/233  ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha, sportoviště o výměře 85 m2          

v k.ú. Přerov, geometrickým plánem č.  6557-26b/2017 označený  jako pozemek p.č. 

5307/632, ostatní plocha, sportoviště v k.ú. Přerov. 

 

 

178/7/7/2019 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  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod části 

pozemku p.č. 2657/2 ostatní plocha, sportoviště  o výměře  cca 20 m2 a části pozemku p.č. 2657/3 

ostatní plocha sportoviště o výměře  cca 50 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

179/7/7/2019 Záměr statutárního města Přerov úplatný převod nemovité věci do 

majetku statuárního města Přerov - pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov  

úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č 7164/3 

orná půda o výměře 636 m2  v k.ú. Přerov. 

 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem statutárního města Přerov jako 

osoby oprávněné z předkupního práva prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního 

práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů  k pozemku p.č.7164/3 orná půda o výměře 636 m2 v k.ú Přerov 
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spoluvlastníkům Č.V.,  F.J.,  F.V.,  F.V.,  F.Z.,  K.J.,  ČR-Ředitelstvi silnic a dálnic, Na 

Pankráci 546/56, Nusle  Praha 4 jako osobám povinným z předkupního práva. 

 

 

180/7/7/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 

převod části pozemku p.č. 473/1, dle geometrického plánu č. 1239-20/2018 označené jako díl „a“        

o výměře 40 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní MUDr. 

I.S., za kupní cenu 36.400,- Kč (cena v místě a čase obvyklá) a uzavření kupní smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a MUDr. I.S.,  jako kupujícím. Součástí ujednání kupní 

smlouvy je úhrada za bezesmluvní užívání pozemku za období od 16.5.2016 do doby právních účinků 

vkladu práva dle této kupní smlouvy ve výši 40,- Kč/m2/rok. 

 

 

181/7/7/2019 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 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje právo provést stavbu napojení vodovodní přípojky „Henčlov-přípojka vody              

s vnitřním vedením vody k zemědělské stavbě“  na pozemcích p.č. 890/1, p.č. 896/1, p.č. 887  

vše v k.ú. Henčlov v rozsahu dle předloženého situačního nákresu. 

 

2. schvaluje nájem částí pozemků p.č. 890/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 23 m2, 

p.č. 896/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 13 m2, p.č. 887 orná půda o výměře 

225 m2  vše v k.ú. Henčlov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem                    

a společností REAL DEVELOPMENT s.r.o., se sídlem Praha 3-Žižkov, Roháčova 188/37, IČ 

02633078, jako nájemcem. Nájemné bude hrazeno za dobu faktického užívání pozemků a jeho 

výše bude stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 a bude činit 40,- Kč/m2/rok. 

 

3. schvaluje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní přípojku  a s tím spojeného omezení 

povinného, spočívajícího  v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 

osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění vodovodní přípojky k tíži pozemků p.č. 890/1, p.č. 

896/1 a p.č. 887 vše v k.ú. Henčlov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch 

společnosti REAL DEVELOPMENT s.r.o., se sídlem Praha 3-Žižkov, Roháčova 188/37, IČ 

02633078 a uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem           

a budoucím povinným ze služebnosti, společností REAL DEVELOPMENT s.r.o., se sídlem 

Praha 3-Žižkov, Roháčova 188/37, IČ 02633078, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti. 
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182/7/7/2019 Uzavření smlouvy o odtahu vozidel mezi statutárním městem 

Přerovem a Technickými službami města Přerova, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o odtahu vozidel mezi statutárním 

městem Přerovem a Technickými službami města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na Hrázi 

3165/17, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, jejímž předmětem bude zajišťování odtahů vozidel,            

na kterých bylo užito technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla a ve stanovené lhůtě 30 dnů 

nikdo nepožádal o jeho odstranění ve smyslu § 17a odst. 6 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii      

v platném znění, dále odtahů opuštěných vozidel, které jeho vlastník ponechal na jiném místě než na 

pozemní komunikaci ve smyslu § 37 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění        

a odtahu vozidel (vraků) ve smyslu § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,               

v platném znění. 

 

 

183/7/7/2019 Realizace stavby „Náměstí Svobody - Obnova uličních vpustí na stoce 

B“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souvislosti se stavbou „Přerov, Nám. Svobody - oprava kanalizace a Přerov, Nám. 

Svobody –odbočení na kanalizaci“ (investorem je VaK Přerov a.s.)  provést  stavbu „Náměstí 

Svobody – obnova  uličních  vpustí  na     stoce B“, spočívající v kompletní obnově stávajících 

stavebně nevyhovujících uličních vpustí, včetně přípojek do nového kanalizačního řadu. 

Součástí je i nová živičná obrusná vrstva v celé šířce dotčeného úseku vozovky. Oprava 

uličních vpustí na stoce "A" byla provedena v roce 2018. 

 

2. pověřuje Odbor majetku a komunálních služeb uzavřením Smlouvy o dílo s firmou 

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o., Pod Lapačem 229/9, 750 02 Přerov na realizaci stavby 

za nabídkovou cenu 411 961,36 Kč bez DPH, tj. 498 473,25 vč. DPH. 

 

 

184/7/7/2019 Souhlas s provedením stavební akce: „Zemník Žeravice“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v rámci stavební akce „Zemník Žeravice“, využívání účelové komunikace vedoucí 

ke skládce TKO Žeravice, která je v majetku statutárního města Přerova. 

 

2. pověřuje Ing. Miloslava Dohnala, vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb      

k přípravě patřičné smlouvy mezi statutárním městem Přerov a spol. TRIKO s.r.o., jejíž 

součástí bude mimo jiné souhlas a podmínky pro možnost využití účelové komunikace 

vedoucí ke skládce TKO Žeravice a tu předloží ke schválení Radě města Přerova. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.03.2019 
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185/7/7/2019 Prominutí poplatku a úroku z prodlení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 

4/5 pohledávky na poplatku a úroku z prodlení v  částce 40.094,00 Kč, tj. 4/5 z částky 50.118,00 Kč,     

a to za podmínky uhrazení zbývající částky 10.024 Kč, paní K.F., bývalou nájemkyní bytové prostory  

v objektu příslušném k části obce Přerov I - Město, v k.ú. Přerov. 

 

 

186/7/8/2019 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Základní školy 

Přerov, Za mlýnem 1 a Městské knihovny v Přerově, p. o., organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.01.2019 

 

 

187/7/8/2019 Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II  

Rada města Přerova po projednání schvaluje realizaci projektu Základní školy Přerov, Trávník 27        

s názvem „ZŠ Trávník Přerov – šablony OPVVV II“ z Operačního programu Výzkum, vývoj               

a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II – podpora zjednodušených projektů vyhlášené Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.01.2019 

 

 

188/7/8/2019 Mateřská škola Přerov, Komenského 25 – realizace projektu z 

programu MŠMT    

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Mateřské škole Přerov, Komenského 25, realizaci projektu s názvem „Děti, pozor, 

červená! Co to asi znamená?“ z programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních 

menšin v roce 2019“ vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.03.2019 

 

2. schvaluje záměr spolufinancování projektu zpracovaného příspěvkovou organizací Mateřská 

škola Přerov, Komenského 25 v maximální výši 22.000 Kč, a to pod podmínkou získání 

finanční podpory z programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 

2019“ vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 



9 

 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.03.2019 

 

 

189/7/8/2019 Úprava platu ředitelky mateřské školy   

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 2. 2019 přiznání osobního příplatku 

ředitelce Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 44 paní Mgr. Michaele Hučínové v rozsahu 

uvedeném v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.01.2019 

 

 

190/7/9/2019 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 

statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách 

provozovaných na území statutárního města Přerov s aktualizovanými údaji k 31. 12. 2018. 

 

 

191/7/10/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě       

o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova         

s Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci 

 

 

192/7/10/2019 Program prevence kriminality 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje investiční projekt z oblasti prevence kriminality pro rok 2019, a to: 

"Přerov - modernizace MKDS 4. etapa 2019". 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 18.01.2019 

2. pověřuje manažera prevence kriminality zpracovat, zadat a elektronicky odeslat žádost           

o investiční projekt uvedený v bodě 1. tohoto usnesení včetně povinných a nepovinných příloh 

(Bezpečnostní analýza PČR, souhlasné stanovisko PČR k modernizaci MKDS, dotazníkové 
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šetření apod.) prostřednictvím webového formuláře ve webové aplikaci RISPF - webový 

portál žádosti. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.01.2019 

 

3. pověřuje manažera prevence kriminality vygenerovanou a podepsanou žádost statutárním 

zástupcem žadatele a opatřenou razítkem (resp. jeho elektronickou variantou) odeslat do 

datové schránky Ministerstva vnitra ČR. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 15.02.2019 

 

 

193/7/10/2019 Změna náplně činnosti a okruhu spolupráce některých komisí RM 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh změn vymezení základních okruhů činnosti 

a spolupráce Komise pro majetkové záležitosti a Komise pro sociální věci a zdravotnictví. 

 

 

194/7/10/2019 Zřízení pracovních skupin 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. zřizuje pracovní skupinu pro zabezpečení oslav ve složení: 

 předseda: Petr Měřínský 

 členové: Lada Galová, Lenka Chalupová, Jaroslav Macíček, Daniela Novotná, Pavel Ondrůj 

organizační pracovník: Pavla Roubalíková 

 

2. zřizuje pracovní skupinu pro regeneraci budov Městského domu, kina a hvězdárny, ve 

složení:  

 předseda: Petr Měřínský 

členové: Hana Mazochová, Miloslav Dohnal, Pavel Gala, Jaroslav Macíček, Daniela Novotná, 

Ivana Pinkasová 

organizační pracovník: Daniela Novotná 

 

 

195/7/10/2019 Použití znaku města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova na informační plakát 

společnosti KOMPAKT spol. s.r.o. 
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196/7/10/2019 Blahopřání jubilantům 

Rada města Přerova po projednání ukládá Komisi pro občanské záležitosti zabývat se problematikou 

předávání blahopřání jubilantům. Svůj návrh předloží Radě města Přerova. 

 

 

V Přerově dne 17. ledna 2019 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Měřínský                                                                                    Ing. Tomáš Dostal 

primátor statutárního města Přerova                                                               člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


