
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 15.3.2019 

 

Svolávám 

12. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  21. března 2019 v 9.00 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, nám. T.G.M. 1 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 4 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

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

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - 
Popovicích“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Protipožární zabezpečení Městského domu v 
Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Pod Lesem v obci 
Přerov-Žeravice - Smlouva o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. VPI/MS/2019/00043 

Ing. Mazochová 

6.5 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, Přerov - Smlouva o 
smlouvě budoucí o realizaci přeložky č. Z_S14_12_8120069089 

Ing. Mazochová 

6.6 Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov 
– energetické opatření“ -  schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
č. SML/0679/2018 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Oprava kanalizační přípojky pro restauraci 
Michalov“ – schválení uzavření smlouvy  

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Demolice objektu 1573, Velké Novosady, 
Přerov“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení 
zadávacího řízení 

Ing. Mazochová 



6.10 Veřejná zakázka „Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, Přerov“ -  
schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího 
řízení 

Ing. Mazochová 

6.11 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Most přes Olešnici, ul. 
Pod lesem“  

Ing. Mazochová 

6.12 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů dle čl. XVIII. Smluvní zastoupení zadavatele, 
Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění VP č. 5/2018 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměry statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
2152/2 a části pozemku p.č. 2152/1, oba v k.ú. Přerov, a uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní a smlouvě o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi 
statutárním městem Přerov a společností Byty Čechova s.r.o. ze 
dne 12.3.2019 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova –   pozemku  p.č.  5307/219 a 
p.č. 5307/550 oba v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.3 Záměry statutárního města Přerov - úplatný převod / nájem 
jednotek č. 555/2, č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9, č. 
555/10 v budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k 
části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na společných 
částech budovy a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 
a p.č. 193/1 v k.ú. Přerov, které náleží k výše uvedeným 
jednotkám 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerov  části pozemku p.č. 5613 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - 
pozemků p.č. 5701/17 v k.ú. Přerov za část pozemku p.č. 5156/41 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v 
k.ú. Penčičky  

p. Zácha 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 4667/1 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem/výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – prostor v objektu k bydlení č.p. 1273, příslušném k části 
obce Přerov I-Město, který je součástí  pozemku p.č. 6749/4 v k.ú. 
Přerov (U Výstaviště 14) a objektu k bydlení č.p. 1269, příslušném 
k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 6749/3 
v k.ú. Přerov (U Výstaviště 12) 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostor v budově administrativy č.p. 1117,  příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov (Chemoprojekt) 

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 137 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 8) 

p. Zácha 

7.6.3 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 1981/45 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 



7.12.1 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemkup.č. 214/3 a 
pozemku p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky statutárním městem 
Přerov 

p. Zácha 

7.12.2 Uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy 
Mobilní Rozhlas se společností Neogenia s.r.o. na dobu určitou 1 
roku 

p. Zácha 

7.13.1 Žádost o znovuuzavření nájemní smlouvy s manželi B. p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Analytická část střednědobého Plánu rozvoje sportu 2020 - 2025 Mgr. Kouba 

8.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace – STRONGMAN 
CHAMPIONSHIP 2019  

Mgr. Kouba 

8.3 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Volejbal Přerov, z.s. Mgr. Kouba 

8.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 
Přerov 

Mgr. Kouba 

8.5 Poskytnutí individuální dotace – podpora de minimis pro Vysokou 
školu logistiky o.p.s. 

Mgr. Kouba 

8.6 Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost o 
poskytnutí daru  

Mgr. Kouba 

8.7 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 
základní organizace Přerov I 

Mgr. Kouba 

8.8 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 
základní organizace Přerov II 

Mgr. Kouba 

8.9 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, 
z.s., Okresní organizace Přerov 

Mgr. Kouba 

8.10 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, 
z.s., Základní organizace Výkleky 

Mgr. Kouba 

8.11 Pracovní místa ředitelů škol zřizovaných statutárním městem 
Přerov dle školského zákona 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

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

 

10.1 Smlouva o spolupráci s ŘSD v oblasti sdílení a poskytování 
dopravních informací 

Ing. Navrátil 

10.2 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Ing. Mazochová 

10.3 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2018 primátor 

10.4 Informace k průběhu Přerovských vánočních trhů 2018 primátor 

10.5 Nominace zástupce města Přerova do Bezpečnostní komise 
Předsednictva Svazu měst a obcí 

primátor 

10.6 Jednací řád Komisí Rady města primátor 

10.7 Zahraniční pracovní cesta Ivano-Frankivsk primátor 

10.8 Nominace zástupce města Přerova do Kontrolní komise Sdružení 
obcí střední Moravy a Kontrolní komise Regionální agentury pro 
rozvoj střední Moravy 

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


