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RADA  MĚSTA  PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 1.11.2019 

 

Svolávám 

26. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 7. listopadu 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 Doplnění přejezdů pro cyklisty na třídě 17. listopadu a ulici Velká 
Dlážka 

KRIDB, 
primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 17 Ing. Mazochová 

4.1.1 Fixace úrokové sazby úvěru – materiál na stůl Ing. Mazochová 

4.2 Obecně závazná vyhláška č...../2019, o místním poplatku z pobytu Ing. Mazochová 

4.3 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Sport Management,  
s. r. o. 

Ing. Mazochová 

4.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické v Přerově  

Ing. Mazochová 

4.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského   
v Přerově 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Ubytovací 
jednotky, ul Gen. Štefánika č.p. 2925, Přerov“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa, přijetí 
dotace, uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

Ing. Mazochová 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické 
náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání          
v Přerově“  

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Protipožární zabezpečení Městského domu        
v Přerově“ – schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí: 
SO 101 – Autobusová zastávka – ul. Brabansko, Přerov“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení              
a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 
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6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce stoupaček Boženy Němcové 15, 
Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení   
a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

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

Ing. Mazochová 

6.7 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 

6.8 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení základní školy Přerov, 
Trávník 27““ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Strategický plán rozvoje statutárního města 
Přerova pro období 2021 - 2027“ - schválení zadávacích podmínek 
a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro 
otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek – materiál na 
stůl 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci    
do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 606 a  p.č. 
607 v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerov  pozemku  p.č. 171/1 a  částí 
pozemku p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. Kozlovice u 
Přerova. 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 258/2 v k.ú. Penčice – uzavření dodatku 
č. 1 kupní smlouvy 

p. Zácha 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 
3412/18, p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku 
smlouvy 

p. Zácha 

7.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 509/2 a p.č. 510/15 oba v k.ú. Předmostí  

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov  
pozemku  p.č. 2639/14 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.5.2 Pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemků v k.ú. Lověšice u Přerova a v k.ú. Bochoř. 

p. Zácha 

7.5.3 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 1040/5 a  p.č.  1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části 
obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov (Chemoprojekt) 

p. Zácha 

7.6.1 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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7.6.2 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

7.9.1 Bezúplatný převod movité věci – stolu pro obřadníka z vlastnictví 
statutárního města Přerov 

p. Zácha 

7.9.2 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – mobilního telefonu Samsung Galaxy J6 Dual     

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 č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a).  

p. Zácha 

7.12.2 Renovace kašny na nám. T. G. Masaryka v Přerově p. Zácha 

7.12.3 Smlouva o dílo: LHC Přerov 2  – těžba dříví, 2019  p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 
Přerov, Za mlýnem 1  

Mgr. Kouba 

8.2 Základní škola Přerov, Trávník 27 – předfinancování realizace 
projektu Národního programu Životní prostředí  

Mgr. Kouba 

8.3 Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – uzavření nájemní smlouvy na 
dobu neurčitou   

Mgr. Kouba 

8.4 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Pod Skalkou  Mgr. Kouba 

8.5 Přijetí peněžitých darů účelově určených do vlastnictví 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Přerov 2020  

Mgr. Kouba 

9.2 Souhlas s projektem "Vybavení Pečovatelské služby pro obec 
Troubky" a jeho realizací na území obce Troubky 

Mgr. Kouba 

9.3 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu Mgr. Kouba 

9.4 Bezúplatný převod movitého majetku ve vlastnictví Sociálních 
služeb města Přerova, p. o. 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Dodatek č. 2 a 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Ing. Navrátil 

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

primátor 

10.2.1 Dohoda o vypořádání za užívání pozemků za účelem zřízení 
dočasné objízdné trasy uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů – materiál na stůl 

primátor 

10.3 Informace o soudních sporech se společností Dopravní a 
logistická společnost s.r.o., IČ: 28360311, se sídlem U Žebračky 
3042/18a, Přerov 

primátor 

10.4 Nominace náhradníků do pracovních skupin ŘV ITI – 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 


