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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

   V Přerově dne 30.8.2019 

 

Svolávám 

22. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 5. září 2019 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, nám. T.G.M. 1 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh na změnu v personálním obsazení komise primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 14 Ing. Mazochová 

4.2 Příprava inventarizace majetku a závazků za rok 2019 p. Košutek 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu 
Nástroje Územně analytické podklady 

primátor 

5.2 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Ubytovací objekt 
na dětském táboře Přerov VII - Čekyně“. 

primátor 

5.3 Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově - změna dokumentace pro 
územní rozhodnutí 

Ing. Navrátil 

5.4 Zapojení do celostátního sčítání dopravy Ing. Navrátil 

5.5 Žádost k dořešení plnění požadavků občanů Dluhonic Ing. Navrátil 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. – Dodatek č. 1 Dohody o 
spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, 
Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV                         a 
kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ 

primátor 

6.2 Stavební úpravy  prostoru okolo budovy č.p. 2804/2 na nám. 
Přerovského povstání  v Přerově 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Přerovské listy“ -  rozhodnutí o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele, 
schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
5307/283 a části pozemku p.č. 5307/3, v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 k 
nájemní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Přerov a 
společností Veolia Energie ČR, a.s. dne 18.7.2017 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části p.č. 1195/3 v k.ú. 
Žeravice 

p. Zácha 
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7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – části 
pozemku p.č. 60/4 a p.č. 60/12 za část pozemku p.č. st. 43/2 vše v 
k.ú. Popovice u Přerova 

p. Zácha 

7.5.1 Dohoda o skončení nájmu nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - pozemků p.č. 1369, p.č. 1370 a p.č. 1371 vše v k.ú. 
Žeravice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1370  v k.ú. 
Žeravice  

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovitých věci v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostor  v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov (U Bečvy 
1) 

p. Zácha 

7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru  v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov (U Bečvy 
1) 

p. Zácha 

7.5.5 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytové jednotky č. 240/92 v budově bytový dům č.p. 240, 
příslušné k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č.  2883/87 v 
k.ú. Přerov (Budovatelů 3) 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 216/9 a pozemku p.č. st. 540 oba v k.ú. 
Předmostí 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídách MŠ Pod Skalkou  Mgr. Kouba 

8.2 Úprava platu ředitelek    Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti Mgr. Kouba 

9.1 Úplatný převod movitých věcí ve vlastnictví Sociálních služeb města 
Přerova, p. o. 

Mgr. Kouba 

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

9.3 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2019" Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

10.2 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2020  primátor 

10.3 Pronájem restauračního zařízení Městský dům. primátor 

10.4 Podněty a připomínky ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova. primátor 

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 statutárního města Přerova 


