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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 17.5.2019 

 

Svolávám 

16. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 23. května 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 Návrh na změnu v personálním obsazení komise – materiál na stůl primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 8 Ing. Mazochová 

4.2 Česká spořitelna, a. s. - Rámcová smlouva o zřizování a vedení 
vkladových účtů 

Ing. Mazochová 

4.3 Žádost o poskytnutí individuální dotace - Střední průmyslová škola, 
Přerov, Havlíčkova 2 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Oprava podlah - 2. poschodí, ZŠ Přerov, Velká 
Dlážka“(oprava podlah dvou poschodí ZŠ) - schválení zadávacích 
podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro 
otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Oprava podlah - 4 poschodí, ZŠ Přerov, Svisle“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Kompletní oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, 
Kratochvílova 19“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova“ -  schválení 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1683/2018 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Oprava komunikace ul. Kopaniny, Přerov“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Autobusové zastávky na ul. Kopaniny, Přerov“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 
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6.7 Veřejná zakázka „Oprava komunikace nám. Svobody“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 
komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Stavební úpravy budovy č.p. 357/17 na pozemku 
p.č. 1981/29 v k.ú. Přerov (Jasínkova 17)“ -  schválení  zadávacích 
podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení 

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Výměna docházkového systému“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů 
komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.10 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1339/2018 na 
realizaci stavby „Rekonstrukce chodníků v Přerově, SO 104 Ulice 
Seifertova“ – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.11  Realizace investiční akce „Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U 
Parku, Lověšice.“ - materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.12 Veřejná zakázka „Autobusová zastávka ul. Palackého“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem - materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova –    pozemků  p.č. 6772/1, p.č. 
6784/5, p.č. 6748/8 a částí pozemků p.č.  6773/1, p.č. 6784/3, p.č. 
6784/4, p.č. 6784/7, 6800/1, 6800/2, 6801, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova –    pozemků  p.č.  5852/1, p.č. 
5853/1 a p.č. 5853/2 v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 450/1  a p.č. st. 
304 v k.ú. Lověšice u Přerova.  

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova  – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6667/1 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 1032/2 v 
budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (Trávník 
20) 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 892/3 a 892/4 v 
k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.6 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova -  části pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – budovy č.p. 3163 příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov.                                                                                    

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova –   části pozemku  p.č.  138 v 
k.ú.Lýsky. 

p. Zácha 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. st. 
84/1 jehož součástí je stavba č.p. 64 rodinný dům příslušná k části 
obce Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 vše v k.ú. Lověšice u 
Přerova do majetku statutárního města Přerova 

p. Zácha 

7.2.1 Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví 
statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 3158/14 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                          

p. Zácha 



3 

 

7.2.3 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 

7.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 5307/114, k.ú. 
Přerov, do majetku statutárního města Přerova. 

p. Zácha 

7.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města 
Přerov -  části pozemku p.č. 5025/3 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.3.3 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                    

p. Zácha 

7.4.1 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 819 a části pozemku 
p.č. 746 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova za pozemky p.č. 588/8 a p.č. 
590/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 
1) 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.5.3 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 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova k tíži pozemku p.č. 3280 v k.ú. Přerov   

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 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/26 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva. 

p. Zácha 

7.12.3 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 

7.12.4 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 B 29 
zákaz stání ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 
dopravního značení č. IZ 8a) a z časů k vjezdu zásobování do pěší 
zóny.  

p. Zácha 

7.12.5 Využití a provozování honitby Svrčov p. Zácha 

7.13.1 Prominutí poplatku z prodlení p. Zácha 

7.13.2 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1315/2018 na 
realizaci stavby „Renovace balkonů bytových domů“ (nám. Fr. 
Rasche 3) 

p. Zácha 

7.13.3 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1316/2018 na 
realizaci stavby „Renovace balkonů bytových domů“ (gen. Štefánika 
4) 

p. Zácha 

7.13.4 Dohoda o splátkách uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

primátor 

7.13.5 Nákup nové časomíry na plavecký bazén pro Klub vodního póla 
Přerov – materiál na stůl 

p. Zácha 
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8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – přípravná třída   Mgr. Kouba 

8.2 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.3 Základní škola Přerov, U tenisu 4    Mgr. Kouba 

8.4 Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci elektroinstalace 
a osvětlení ZŠ Trávník 

Mgr. Kouba 

8.5 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 
1; Jmenování na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 

Mgr. Kouba 

8.6 Vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská  Mgr. Kouba 

8.7 Darovací smlouva – Sportoviště Přerov s.r.o.  Mgr. Kouba 

8.8 Poskytnutí individuální dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

8.10 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 
Přerov 

Mgr. Kouba 

8.11 Obědy do škol – souhlas zřizovatele – materiál na stůl Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Tréninkové bydlení -  poskytnutí daru osobám v tíživé životní situaci Mgr. Kouba 

9.2 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemních smluv k obecním 
bytům 

Mgr. Kouba 

9.3 Poskytnutí peněžitého daru – Dům sociálních služeb Návojná, 
příspěvková organizace 

Mgr. Kouba 

9.4 Poskytnutí peněžitého daru – Domov Alzheimer Darkov z.ú. Mgr. Kouba 

9.5 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních 
služeb města Přerova, p. o. – Pečovatelská služba. 

Mgr. Kouba 

9.6 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu denního stacionáře a 
osobní asistence střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – 
Denní pobyt. 

Mgr. Kouba 

9.7 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních 
služeb města Přerova, p. o. - Domov pro seniory. 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního města 
Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

primátor 

10.2 Poskytnutí účelové investiční dotace pro JSDH statutárního města 
Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

primátor 

10.3 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, Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 

primátor 

10.3.1 Memorandum o spolupráci při vzniku vyšší odborné školy pro 
vzdělávání zdravotních sester – materiál na stůl 

primátor 

10.4 Zahraniční pracovní cesta Bardejov primátor 

10.5 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku  primátor 

10.6 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova primátor 

10.7 Stížnost na provoz školního hřiště při ZŠ Velká Dlážka – materiál na 
stůl 

Mgr. Kouba 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


