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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 20.9.2019 

 

Svolávám 

23. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 26. září 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 Blahopřání jubilantům p. Košutek, 
Mgr. Navařk, 
Ph.D. 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 15 Ing. Mazochová 

4.2 Komerční banka, a. s. - smlouva o spořícím účtu s výpovědí  Ing. Mazochová 

4.3 Smlouva o úvěru - fixace úrokové sazby Ing. Mazochová 

4.4 Obecně závazná vyhláška č.../2019 o evidenci označených psů a 
jejich chovatelů 

Ing. Mazochová 

4.5 Dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 
dobrovolných hasičů Veselíčko - dovybavení zásahového vozu o 10 
ks hadic "D" 

Ing. Mazochová 

4.6 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. 
(Přerovská internetová televize) – Materiál na stůl 

primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Memorandum prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje primátor 

5.2 Regenerace a revitalizace západní strany náměstí T.G.M. v Přerově primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů a 
chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“ - schválení zadávacích 
podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Oprava komunikace v ulici Hlavní, Újezdec           
u Přerova“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Optické propojení Metropolitní sítě města Přerova 
s novostavbou požární stanice v Přerově“ - schválení zadávacích 
podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 
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6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce smuteční síně na Městském 
hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“ – schválení předběžného 
oznámení veřejného zadavatele 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Protipožární zabezpečení Městského domu v 
Přerově“ – pověření k jednání o ceně 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Celková oprava bytových jader (koupelen) včetně 
prací souvisejících v 6 bytech v domě s pečovatelskou službou 
(DPS) Trávník 1 v Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Stavební úpravy budovy č.p. 357/17 na pozemku 
p.č. 1981/29 v k.ú. Přerov (Jasínkova 17)“ -  schválení dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo č. SML/1179/2019 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Stavební úpravy kina Hvězda - rekonstrukce a 
zateplení střechy“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.9 Demolice budovy č.p. 1573 objekt bydlení na pozemku p.č. 740/2 v 
k.ú. Přerov - uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

Ing. Mazochová 

6.10 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1212/2019 na 
realizaci stavby „Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

6.11 Schválení dodatku č. 1 smlouvy o centralizovaném zadání veřejné 
zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí 
ČD, Přerov-Předmostí“. 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - 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 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – prostoru sloužícího 
podnikání 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 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova –  nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č. 91/1 ost. 
plocha v k.ú. Lýsky.     

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č.  241/2      
v k.ú. Předmostí   

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci   
z majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 549   v k.ú.  
Kozlovice u Přerova.   

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 894        
a p.č. 887 v k.ú.  Henčlov.    

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci    
z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 208, části p.č. 
209, p.č. 501 vše v k.ú. Penčice.                                                                                                                                      
Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části 
p.č. 209 v k.ú. Penčice za část p.č. 211 v k.ú. Penčice 

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 482/1 a pozemku 
p.č. 736/2 oba v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 
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7.1.9 Záměr statutárního města Přerova  pacht  nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - pozemků v k.ú. Lověšice          
u Přerova a v k.ú. Bochoř. 

p. Zácha 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova  pacht  nemovitých věcí               
v majetku statutárního pozemků p.č.1040/5 a p.č. 1040/7 v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerov - převod pozemku  p.č. 1144/2      
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 

p. Zácha 

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci      
z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 30/53 v k.ú. 
Předmostí 

p. Zácha 

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci   
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 63 v k.ú. 
Žeravice                                                                                                                                                                                      

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemků p.č. 983, p.č. 985, p.č. 986, p.č. 987, p.č. 990/3, 
p.č. 991, p.č. 992 a budovy k bydlení č.p. 1259, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. Přerov  a 
úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 6034/52 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.4.1 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - část 
pozemku p.č. 34 a pozemku p.č. 250/1 za pozemek p.č. 1027/1 vše 
v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 336,  příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. 
Přerov (Strojař) 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene  - služebnost k tíži  části pozemku p.č. 
2573/1 a pozemku p.č. 2573/7 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti na  pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova   p.č.4753/6, p.č. 5014/1, oba v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 6849/13 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.11.1 Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů uzavřené 
mezi statutárním městem Přerov a provozovatelem kolektivního 
systému Asekol a.s. 

p. Zácha 

7.12.1 Těžba kalamitního dříví z polesí LHC Přerov 2 pro rok 2019 a 
zalesňování – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.12.2 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města a to z dopravní značky č. B13 „Zákaz 
vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5t", z 
dopravní značky č. B29 „ Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení) a z dopravní 
značky č.B28 „Zákaz zastavení" – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.13.1 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 
výkonnostního sportu dospělých pro rok 2020 

Mgr. Kouba 

8.2 Údržba zrekonstruovaného travnatého školního hřiště ZŠ Za 
mlýnem  

Mgr. Kouba 

8.3 Předání pozemků a dokončené investiční akce k hospodaření 
Základní škole Přerov, Želatovská 8  

Mgr. Kouba 
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8.4 Zřízení výdejny stravy v objektu Základní školy Přerov, Boženy 
Němcové 16  

Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, krizové 
bydlení 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Ing. Navrátil 

10.2 Nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého 
kraje, a. s. 

Ing. Střelec 

10.3 Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování právní pomoci ze dne 16. 1. 
2002, uzavřené mezi JUDr. P.D., advokátem a Domovní správou 
města Přerova, jejímž právním nástupcem je statutární město 
Přerov 

primátor 

10.4 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2020. primátor 

10.5 Petice občanů "Proti používání prostředků k hubení plevele 
obsahujících glyfosát na veřejných prostranstvích na území 
Statutárního města Přerov a jeho polních a lesních pozemcích". 

primátor 

10.6 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, Obecně závazné vyhlášky č. 
3/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

                                                                                             primátor statutárního města Přerova 


