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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 5.2.2019 

 

Svolávám 

8 schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 11. února 2019 v 10.00 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, informace z komisí primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 2 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření - převody - akce nad 500 tis. Kč včetně 
projektových dokumentací 

Ing. Mazochová 

4.3 Rozpočtové opatření - převody Ing. Mazochová 

4.4 Sberbank CZ, a. s - smlouva o elektronické komunikaci Ing. Mazochová 

4.5 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na 
vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení 
záchranářské čtyřkolky 

Ing. Mazochová 

4.6 Mimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Podchod cyklostezky pod železniční tratí SŽDC primátor a  
Ing. Mazochová 

5.2 Změna Územního plánu města Přerova primátor 

5.3 Územní opatření o stavební uzávěře - změna. primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Dostavba domova pro seniory v Přerově – pavilon G – smlouva o 
smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie č. 
Z_S14_12_8120068180  

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, 
Přerov – energetické opatření“ -  schválení dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo č. SML/0679/2018 

Ing. Mazochová 

6.3 Energetická opatření v budově č.p. 2804/2 na nám. Přerovského 
povstání v Přerově 

Ing. Mazochová 

6.4 Demolice bytového domu č.p.1573, Velké Novosady, Přerov  Ing. Mazochová 
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6.5 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební  úpravy 
budovy Jasínkova 17, Přerov“ – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku 6747/2 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova -  částí  pozemků  p.č. 3344/3, p.č. 
3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
94/4 v k.ú. Popovice u Přerova  

p. Zácha 

7.1.4 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 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2011 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova tvořících sportovní areály 
– plavecký areál Přerov, areál koupaliště Penčice a areál zimního 
stadionu Přerov a Městské sportovní haly  

p. Zácha 

7.1.7 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov 
pozemku p.č. 5307/580 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.3.1 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov 
-  pozemku p.č. 7177/3   v  k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.1 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 

7.5.2 Pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemků v k.ú. Přerov a v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci statutárním městem Přerov – budovy 
č.p. 830  a pozemku p.č. 5307/92 v k.ú. Přerov. 

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.  60, p.č. 6, p.č. 4, p.č. 112, p.č. 9, p.č. 
3, p.č. 5, p.č. 269, p.č. 256, p.č. 251/6, p.č. 254, p.č. 253, p.č. 
164, vše v  k.ú.  Žeravice.   

p. Zácha 

7.7.2 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 251/5 a p.č. 251/6 oba v k.ú. Žeravice. 

p. Zácha 

7.7.3 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku  statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 1614, p.č. 1873/1, p.č. 5059 a p.č. 5452, 
vše v k.ú. Přerov   

p. Zácha 

7.12.1 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících 
s realizací stavby „I/55 Přerov, průtah centrem, I. etapa“ 

p. Zácha 

7.12.2 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. 
Přerov  

p. Zácha 
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7.12.3 Povolení výjimky z vymezených časů vjezdu do pěší zóny, které 
jsou součástí dopravní značky IZ6a „Pěší zóna“, IZ6b „Konec 
Pěší zóny“  

p. Zácha 

7.12.4 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 

7.12.5 Uzavření smlouvy o právu a podmínkách využití účelové 
komunikace č. I/55 v k.ú. Žeravice – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.13.1 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.2 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.3 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.4 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.5 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.6 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.7 Souhlas s pronájmem bytu v domě č.p. 3119. Nájem nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  bytové jednotky       
č. 2/3 v polyfunkčním bytovém domě č.p.  3119,  č.o.  8, 10, 12, 
12a,  příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
225 v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a). 

p. Zácha 

7.13.8 Provoz sportovišť od 1.5.2019 - pověření službou obecného 
hospodářského zájmu – materiál na stůl 

p. Zácha a 
Mgr. Hýzl 

8. Školské záležitosti  

8.1 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace – KSK Limit, z.s. Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

8.4 Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s 
ekologickým výukovým programem   

Mgr. Kouba 

8.5 Prodloužení smluv o nájmu a výpůjčce a smluv o poskytnutí 
dotace se soukromými mateřskými školami a soukromou 
základní školou    

Mgr. Kouba 

8.6 Užívání školního dvora ZŠ Boženy Němcové   Mgr. Kouba 

8.7 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16   Mgr. Kouba 

8.8 Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – 
Implementace strategie digitálního vzdělávání II  

Mgr. Kouba 

8.9 Základní škola Přerov, Trávník 27 – partnerství v projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – 
Implementace strategie digitálního vzdělávání II – materiál na 
stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Smlouva o zajištění reklamy "Sociální automobil" Mgr. Kouba 

9.2 Projekt Tísňové hodinky pro seniory Mgr. Kouba 

9.3 Dodatek ke zřizovací listině Sociálních služeb města Přerova, 
p.o. 

Mgr. Kouba 

9.4 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Mgr. Kouba 

9.5 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. 
o. 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Návrh na uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového 
příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného 
do Městské policie Přerov 

primátor 
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10.2 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku na základě 
doporučení hlavní inventarizační komise 

primátor 

10.3 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova 

primátor 

10.4 Vnitřní předpis č……/2019, kterým se mění Vnitřní předpis č. 
17/2016 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním 
obvodu matričního úřadu Přerov, ve znění Vnitřního předpisu č. 
2/2017 a č. 24/2017 

primátor 

10.5 Pověření k uzavírání smluv o zajištění reklamy primátor 

10.6 Použití znaku města Přerova primátor 

10.7 Žádost o zapojení města do kampaně "Vlajka pro Tibet". primátor 

10.7.1 Pověření k vedení civilních obřadů a přiznání odměny – materiál 
na stůl 

primátor 

10.8 Provoz MAD Přerov v prvním týdnu úplné uzavírky ul. Polní 
zadarmo pro všechny cestující 

Ing. Navrátil 

10.9 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na 
vybavení dětského dopravního hřiště – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


