
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 4.7.2019 

 

Svolávám 

19. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne  11. července 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 primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 11 Ing. Mazochová 

4.2 Vnitřní předpis č. ../2019 Postup při uplatnění DPH Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. 
etapa (ul. Teličkova 1-6)“ -  schválení  zadávacích podmínek, 
schválení zahájení zadávacího řízení 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Oprava komunikace nám. Svobody“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Provedení přezkoumání hospodaření 
statutárního města Přerova za roky 2019 – 2021 a poskytování 
daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na období 2020 
- 2022“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Odstavný pruh na ulici Vinařská ve Vinarech“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném 
zadání veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Přerov - průtah 
centrem, 1.etapa“. 

Ing. Mazochová 

6.6 Realizace investiční akce „Komunikační centrum pro návštěvníky 
muzea v prostorách přerovského zámku, Horní náměstí 1 v 
Přerově.“ 

Ing. Mazochová 

6.7 Odpis pohledávky CPS consulting, s.r.o. v likvidaci z důvodu 
zániku dlužníka 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-M01 přes 
Olešnici v obci Žeravice“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 



6.9 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“ – 
schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.10 Veřejná zakázka „Demolice objektu 1573, Velké Novosady, 
Přerov“  -  rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření 
smlouvy 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti 
 

 

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
401, části pozemku p.č. 406/3 a části pozemku p.č. 407  vše v k.ú. 
Žeravice 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku 
p.č. 358 a části pozemku p.č. 241/4 oba v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 508/3   
v k.ú.  Lověšice u Přerova.   

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova –    části pozemku  p.č. 
5289/2 ost. Plocha  v k.ú. Přerov.   

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova –    části  pozemku p.č. 
4394/1 v k.ú. Přerov.    

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité  věci 
z majetku statutárního města Přerova –    části pozemku  p.č. 
5431/1 ost. Plocha v k.ú. Přerov.  

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
191/103 v budově bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 
4) 

p. Zácha 

7.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 4170/6  v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 2153/7  v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.3.4 Úplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova- pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova   

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostor 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 

7.12.1 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 B 29 zákaz stání ve vymezeném rozsahu (která 
jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a).  

p. Zácha 

7.12.2 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) a 
z dopravní značky č. B 28 „Zákaz zastavení“.  

p. Zácha 



7.13.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  
 
 
 

p. Zácha 

7.13.2 Souhlas s pronájmem bytu v domě č.p. 3119. Nájem nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  bytové jednotky č. 
3/4 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 ( ábř.. PFB 8, 10, 12, 12a). 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Předfinancování projektu „Šablony OPVVV II – ZŠ Přerov, Trávník 
27“ registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011985 

Mgr. Kouba 

8.2 Partnerství v projektu „Dětská skupina Sluníčko“ registrační číslo 
projektu: RrEb6P 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 
Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Ing. Navrátil 

10.2 Upuštění od vymáhání pohledávky za panem J. V. z důvodu 
nedobytnosti. 

Primátor 

10.3 Upuštění od vymáhání pohledávky za paní A. R. z důvodu 
nedobytnosti. 

Primátor 

10.4 Smlouva o zajištění reklamy primátor 

10.5 Dohoda o ukončení koncesní smlouvy o pořadatelství přerovských 
vánočních trhů 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


