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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 22.2.2019 

 

Svolávám 

10. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 28. února 2019 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, informace z komisí   

3.1 Blahopřání jubilantům Mgr. Navařík, 
Ph.D. 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 3 Ing. Mazochová 

4.2 Smlouvy - termínované vklady Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Penzion, ul. 
Pivovarská č.p. 580, Přerov“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Sokolská 
26, Přerov“ - rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení, 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Výměna dřevěných dveří a oken za plastová na 
objektu Sokolská 26, Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – ul. 
Kabelíkova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 
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6.4 Veřejná zakázka „Dodávka zařízení vč. montáže do kuchyně pro 
Domov pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, Přerov“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Celková oprava elektroinstalace společných 
prostor v bytových domech Kratochvílova 20 a Na hrázi 34 v 
Přerově“ - rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení, 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Oprava kanalizační přípojky pro restauraci 
Michalov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku kolem Přerovské Laguny“ 
- schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.8 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice- smlouva o převodu projektové 
dokumentace a převodu práv a povinností  

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  pozemku p.č. 
1144 a částí pozemků  p.č. 1158 a p.č. 1159 vše v k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6752/1 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.3 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 
649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za 
část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – změna ujednání budoucí 
směnné smlouvy 

p. Zácha 

7.1.4 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 

7.1.5 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 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – převod  nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 1000/32 v k.ú. 
Újezdec u Přerova.  

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p. č. 1140  a části 
pozemku p.č. 1138   vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za 
pozemek p.č. 1355 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve 
vlastnictví obce Veselíčko 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části  
pozemku p.č. 2211 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovitých  věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 510/2, p.č. 4957/2, p.č. 4979 a p.č. 4996/7 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 5701/16 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 
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7.12.1 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských trhů a 
městských jarmarků   

primátor 

7.12.2 Uzavření smlouvy o odtahu vozidel mezi statutárním městem 
Přerovem a společností ASSIST 24 s.r.o. 

p. Zácha 

7.12.3 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 
dodávce elektrické energie – kontejnerové stání Přerov, tř. 17. 
listopadu 32 

p. Zácha 

7.12.4 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6552/45 a p.č. 
6552/46 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám 
povinným z předkupního práva. 

p. Zácha 

7.12.5 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 
předkupního práva. 

p. Zácha 

7.12.6 Udělení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města Přerova a to z dopravní značky B13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5“; z 
dopravní značky č.B29 „Zákaz stání“ ve vymezeném rozsahu a z 
dopravní značky B01 „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou 
směrech)“  

p. Zácha 

7.12.7 Dodatek ke smlouvě o dílo č.1 - „Vypracování projektové 
dokumentace ve stupních DÚR a DSP/DPS vč. inženýrské činnosti 
a vyřízení stavebního povolení, která bude řešit celkovou opravu 
lávky ev.č. Př-L/S-04 - Lávka přes Strhanec u pečovatelského domu 
na ul. Osmek v Přerově“  

p. Zácha 

7.13.1 Aplikace inflační doložky na nájemné v městských bytech p. Zácha 

7.13.2 Smlouva o podmínkách provozování splaškové kanalizace p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 - 
jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka 
konkursní komise; Vyhlášení konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 

Mgr. Kouba 

8.2 Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci rozvodů a 
sociálních zařízení Základní školy Přerov, Želatovská 8 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k 
obecnímu bytu 

Mgr. Kouba 

9.2 Poskytnutí peněžitého daru - Babybox pro odložené děti - STATIM 
z.s. 

Mgr. Kouba 

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

10. Různé  

10.1 Nařízení města Přerova č. _/2019, kterým se mění Nařízení č. 
1/2016, kterým se vydává Tržní řád, ve znění Nařízení č. 2/2016, 
Nařízení č. 2/2017, Nařízení č. 3/2017 a Nařízení č. 2/2018 

primátor 

10.2 Návrh termínů konání Rady města Přerova ve II. pololetí 2019 primátor 

10.3 Vnitřní předpis č. .../2019, kterým se mění Vnitřní předpis č. 19/2015 
Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců 
statutárního města Přerova a pro poskytování příspěvku na 
stravování členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro 
výkon funkce dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu statutárního města 
Přerova, ve znění Vnitřního předpisu č. 28/2017 a č. 10/2018 – 
materiál na stůl 

primátor 
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10.4 Souhlas a vzdání se práv v souvislosti s přeměnou rozdělením 
odštěpením sloučením spol. Teplo Přerov a.s. a Sportoviště Přerov 
s.r.o. – materiál na stůl 

primátor 

10.5 Podněty a připomínky z  4. zasedání Zastupitelstva 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 


