
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 29.3.2019 

 

Svolávám 

13. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne  4. dubna 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  

3.1 Studie řešení lokality ohraničené ulicemi 9. května a Hostýnskou Komise pro 
rozvoj, dopravu 
a bezpečnost 

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 
rok 2018 

Ing. Mazochová 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 5 Ing. Mazochová 

5.1.1 Rozpočtové opatření č. 5 - dodatek Ing. Mazochová 

5.2 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke 
dni 31.12.2018 

Ing. Mazochová 

5.3 Pronájem mobilní ledové plochy na náměstí T. G. Masaryka v 
Přerově (Kulturní a informační služby města Přerova) 

Ing. Mazochová 

5.4 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Model dopravy primátor 

6.2 Koncepce nabíjecích stanic města Přerova primátor 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 
operátora - centralizované zadávání veřejných zakázek na 
telekomunikační služby, schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

7.2 Schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro 
standardní kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-
2022)“  

Ing. Mazochová 

7.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce smuteční 
síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“  

Ing. Mazochová 

7.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku kolem Přerovské Laguny“ 
– rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7.5 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1601/2018, číslo smlouvy zhotovitele 1532.8100779MLA, na 
realizaci stavby „Točna MAD Přerov IX - Lýsky“ 

Ing. Mazochová 



7.6 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1588/2018 na 
realizaci stavby „Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 
v Přerově – výměna oken“ 

Ing. Mazochová 

7.7 Schválení Dodatku č. 2 smlouvy o dílo SML/1258/2018 investiční 
akce „Přeložka veřejného osvětlení, ul. Svépomoc, Na hrázi.“ 

Ing. Mazochová 

7.8 Revitalizace rybníků v Předmostí Ing. Mazochová 

7.9 Modernizace scénického osvětlení v Městském domě - podání 
žádosti o dotaci 

Ing. Mazochová 

7.10 Regenerace panelového  sídliště  Předmostí, 13. etapa  Ing. Mazochová 

8. Majetkoprávní záležitosti  

8.1.1 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku  statutárního města Přerova –  p.č. 807/1, p.č. 
808/3, p.č. 813, p.č. 814/1,p.č. 814/2 - na pozemku stojí stavba bez 
čp/če, p.č. 814/4, p.č. 814/5, p.č. 879/1- součástí je stavba bez 
čp/če, p.č. 879/2 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1, p.č. 
880/3 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/5 - součástí je stavba 
bez čp/če, p.č. 880/6 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/9, p.č. 
881/3 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 882/1 - součástí je 
stavba bez čp/če, p.č. 882/2 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 
883/1 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 883/2 - na pozemku 
stojí stavba bez čp/če, p.č. 884/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 
885 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 - součástí je stavba bez 
čp/če, p.č. 892/2, p.č. 897/1, p.č. 897/3, p.č. 897/4 - součástí je 
stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
–  části pozemku p.č. 539 v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

8.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 4293/45, jehož součástí je budova jiná 
stavba č.p. 1072, příslušná k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov 
(Velká Dlážka 46) 

p. Zácha 

8.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 6747/2, p.č. 6749/3, jehož 
součástí je budova k bydlení č.p. 1269, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, p.č. 6749/4, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 
1273, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5, jehož 
součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 
pozemků p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  
p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.2.5 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – části pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.2.6 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerov - částí pozemků p.č. 5307/17, p.č. 5307/250 a p.č. 5307/256 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 
3412/18, p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova a smlouva o právu provést stavbu „Komunikace pro lokalitu 
výstavby RD - Přerov - Kozlovice - II.etapa" 

p. Zácha 



8.4.1 Směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 33/1, p.č. 47/11, p.č. 
433/2 a p.č. 433/1 vše v k.ú. Vinary u Přerova v majetku 
statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 449 v k.ú. 
Vinary u Přerova 

p. Zácha 

8.4.2 Směna nemovitých věcí – pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov za 
pozemky p.č. 796, p.č. 1312, p.č. 1313/1, p.č. 1316/1 a část p.č. 
800 vše v k.ú. Henčlov                                                                                                                                                                                      

p. Zácha 

8.4.3 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 – uzavření dodatku č. 3 
budoucí směnné smlouvy 

p. Zácha 

8.5.1 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. 1484,  p.č. 1622, p.č. 1623, p.č. 1624, p.č. 1625 vše v 
k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

8.5.2 Uzavření dodatku č. 1 dohody a pachtovní smlouvy  - vyjmutí částí 
pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11 vše v k.ú. Čekyně 
z předmětu pachtovní smlouvy  

p. Zácha 

8.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 
nebytové jednotky jiný nebytový prostor č. 124/102 v budově bytový 
dům č.p. 124, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č.  36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22) 

p. Zácha 

8.5.4 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov - 
pozemků  v k.ú. Henčlov, Dluhonice a Troubky u Přerova. 

p. Zácha 

8.5.5 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov jehož součástí 
je budova  bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, příslušná k 
části obce Přerov I. –Město (veřejné WC na nám. Svobody v 
Přerově) - souhlas s podnájmem 

p. Zácha 

8.12.1 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města  a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz 
vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z 
dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a).  

p. Zácha 

8.12.2 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města a to z vymezených časů k vjezdu do 
pěší zóny na ul. Wilsonova, Přerov. 

p. Zácha 

8.12.3 Prodej kalamitního dříví z polesí LHC Přerov 2 pro rok 2019 p. Zácha 

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

8.13.2 Souhlas s pronájmem bytu v domě č.p. 3119 Nájem nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  bytové jednotky       
č. 3/9 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 

9. Školské záležitosti  

9.1 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací sestavených 
ke dni 31. 12. 2018 

Mgr. Kouba 

9.2 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2019  

Mgr. Kouba 

9.3 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

9.4 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 
Přerov, Želatovská 8 

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  



10.1 Seniorská obálka Mgr. Kouba 

10.2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení - DPS Mgr. Kouba 
 

11. Různé  

11.1 Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2018 primátor 

11.2 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2019. 

primátor 

11.3 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2019. 

primátor 

11.4 Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z. s., 
místní organizaci Přerov. 

primátor 

11.5 Výpověď veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  primátor 

11.6 Vnitřní předpis č. _2019 o ochraně osobních údajů primátor 

11.7 Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 a 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 

primátor 

11.8 Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2012, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 a Obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2015 

primátor 

11.9 Zahraniční pracovní cesta na konferenci CIVINET primátor 

11.10 Použití znaku města Přerova primátor 

12. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 
tajmeníka magistrátu města 

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


