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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 11.10.2019 

 

Svolávám 

25. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 17. října 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 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 16 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici 
Bratrská v Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 
muzea přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1129/2018 k 
veřejné zakázce na služby „Zpracování projektové dokumentace s 
názvem „Dostavba domova pro seniory – pavilon G“ 

Ing. Mazochová 

6.4 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-
Předmostí, Hranická 14 - venkovní zastínění 

Ing. Mazochová 

6.5 Stavebně technický průzkum - Kino Hvězda Ing. Mazochová 

6.6 Modernizace scénického osvětlení v Městském domě – uzavření 
Smlouvy o poskytnutí dotace a přijetí dotace 

Ing. Mazochová 

6.7 Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí MD Ing. Mazochová 

6.8 Vzduchotechnika s rekuperací včetně výměny otopného systému 
Městského domu 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka části obvodové stěny 
budovy - objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov  (nám. 
TGM 8) 

p. Zácha 
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7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1435 a 
pozemku p.č. 1436 v k.ú. Žeravice. 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova -   pozemků p.č. 509/2 
a p.č. 510/15 oba v k.ú. Předmostí - změna usnesení 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerov  pozemku  p.č. 171/1 a  částí 
pozemku p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 za pozemky p.č. 114/2 a p.č. 
169/10 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 

7.5.1 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi statutárním 
městem Přerov a společností Veolia Energie ČR, a.s. dne 
18.7.2017 

p. Zácha 

7.5.2 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 

7.5.3 Nájem části pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
Stavebního bytového družstva Přerov statutárním městem 
Přerovem 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 5290/222 a 
p.č. 5290/223, oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene  - služebnost k tíži  pozemku p.č. 2573/2 
a pozemku p.č. 2554/3 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.10.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
prostor sloužících podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 
3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  
který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro 
seniory)  a nájem movitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova zařízení a vybavení kuchyňského bloku - dodatek smlouvy                                                                                                                                                                                                                                      

p. Zácha 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 3805/7, p.č. 
3805/8 a p.č. 3805/9 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 
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. 208/5 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova prominutím povinností (dluhu) povinným z 
předkupního práva. 

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

p. Zácha 

7.12.4 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních 
ekosystémů 2019 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů 

p. Zácha 

7.13.1 Dohoda o narovnání - SoD  " Opravy 7ks bytových jednotek" Ing. Mazochová 

7.13.2 Dodatek č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektrické energie SML/4046/2017 

Ing. Mazochová 

8. Školské záležitosti  

8.1 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Kouřílkova  Mgr. Kouba 
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8.2 Úprava platu ředitele základní školy   Mgr. Kouba 

8.3 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Laguna cycles team, z. 
s. 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Veřejná sbírka pod vánočním stromem Mgr. Kouba 

9.2 Přerov - pobytové a kontinuální aktivity pro děti ohrožené 
sociálním vyloučením v roce 2020 

Mgr. Kouba 

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

10. Různé  

10.1 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku a 
nebytových prostor na dobu delší než 12 měsíců 

primátor 

10.2 Nařízení města Přerova č. .../2019, kterým se mění Nařízení 
města Přerova č. 1/2016, ve znění pozdějších předpisů 

primátor 

10.3 Uzavření Smlouvy o umístění prvků Metropolitní sítě města 
Přerova mezi Statutárním městem Přerov – Magistrátem města 
Přerova a Českou republikou – Krajským ředitelstvím Policie 
Olomouckého kraje a uzavření Smlouvy o výpůjčce uzavřené 
podle § 2193 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

p. Zácha 

10.4 Návrh termínů konání Rady města Přerova pro rok 2020 primátor 

10.5 Podněty a připomínky z 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
– materiál na stůl 

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 


