
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 12.4.2019 

 

Svolávám 

14. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne  18. 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 Návrh na změnu v personálním obsazení komise primátor 

3.2 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 6 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Nábřeží R. Lukaštíka primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Výměna dřevěných dveří a oken za plastová na 
objektu Sokolská 26, Přerov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy“ Ing. Mazochová 

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

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Autobusová zastávka ul. Palackého“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Modernizace scénického osvětlení v Městském 
domě“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího k 
podnikání  v budově bytový dům č.p. 122, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 34 v  k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 20) 

p. Zácha 



7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 
3473/54, p.č. 3477/2, p.č. 5084/22, p.č. 5084/30 a p.č. 5084/32 
všechny  v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.4 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 

7.2.1 Bezúplatný 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 

7.2.2 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 1144 a částí pozemků  p.č. 1158 a p.č. 
1159 vše v k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

7.3.1 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerova –   pozemku  p.č. 6850/5  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.3.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 5466/310, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12 v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                                                 
Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov -  komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení 
vybudovaného v rámci stavby "Infrastruktura pro RD U Hvězdárny 
Přerov I - Město"                                                                              
Zřízení věcných břemen ve prospěch statutárního města Přerova - 
vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení  

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 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 75/1, p.č. 1018/1, p.č. 
4928, p.č. 4957/2, p.č. 4961/4, p.č. 4975, p.č. 4976, p.č. 4977, p.č. 
4978/4, p.č. 4979 a p.č. 7289/61 vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.9.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví společnosti Teplo 
Přerov a.s. do vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Zácha 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5383 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 
předkupního práva 

p. Zácha 

7.12.2 Finanční vypořádání zhodnocení nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2511/7 v objektu 
bytový dům č.p. 2511, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/22) 

p. Zácha 



7.12.3 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 

7.12.4 Uzavření smlouvy o realizaci přeložky kanalizačního zařízení 
vyvolané stavbou: „Přerov – ul. Skopalova, Na Hrázi – přeložka 
kanalizace“ 

p. Zácha 

7.12.5 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k části  pozemků  p.č. 6415, 
p.č. 6416, p.č. 7114/7, vše v k.ú. Přerov prominutím povinností 
(dluhu) osobám povinným z předkupního práva 

p. Zácha 

7.13.1 Uzavření nájemních smluv - výběrové řízení p. Zácha 

7.13.2 Žádost o výměnu bytů – M.N. a  M.a P.T. p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských 
školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách základních 
škol a středisku volného času zřízených statutárním městem 
Přerovem pro školní rok 2019/2020  

Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Projekt Tísňové hodinky pro seniory Mgr. Kouba 

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

10. Různé  

10.1 Pověření na prodej 9 ks služebních zbraní primátor 

10.2 Informace k usnesení č. 120/4/9/2019 – zřízení oficiálních 
sociálních sítí města – Facebook a Instagram 

primátor 

10.3 Použití znaku v brožuře mapující 40 let okrsku dobrovolných 
hasičů Přerov. 

primátor 

10.4 Zahraniční pracovní cesta – Ozimek  primátor 

10.5 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 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


