
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 6.12.2018 

 

Svolávám 

28. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne 12. prosince 2019 v 9.00 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, nám. T.G.M. 1 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Doporučení Komise pro občanské záležitosti p. primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 19 Ing. Mazochová 

4.2 Vnitřní předpis č. ../2019 Systém účetnictví Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště - 
smlouva o vybudování veřejné dopravní infrastruktury 

p. primátor 

5.2 Areál Mamutov p. primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Stavební úpravy kina Hvězda - rekonstrukce a 
zateplení střechy“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.2 Změna Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu 
č.5/2018 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu Statutárním městem Přerov, který stanovuje 
závazné postupy a pravidla zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu odbory Magistrátu města Přerov a Městskou policií 
hrazených z rozpočtu Statutárního města Přerov 

Ing. Mazochová 

7. Majtkoprávní záležitosti  

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostoru v budově občanského vybavení č.p. 32, příslušné k části 
obce Přerov VII-Čekyně, která je součástí pozemku p.č. 11 v k.ú. 
Čekyně 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem garážového stání č. 6 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 

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 635, p.č.726, p.č. 746 a p.č. 819 vše v k.ú. Kozlovice 
u Přerova - uzavření dodatku č. 1 

p. Zácha 

7.6.1 Souhlas s přenecháním části předmětu výpůjčky - pozemku p.č. 
401 v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - prostor sloužících podnikání v budově občanského 
vybavení č.p. 3248, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba 
odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově) 

p. Zácha 



7.12.1 Smlouva o budoucí směnné smlouvě - uzavření dodatku smlouvy. p. Zácha 

7.12.2 Dodatek č. 1 k SML/1246/2019 p. Zácha 

7.12.3 Dohoda o narovnání (těžba a prodej kalamitního dříví z polesí LHC 
Přerov 2 pro rok 2019) 

p. Zácha 

7.13.1 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SML/1172/2018 
„Územní energetická koncepce města Přerova“ 

primátor 

7.13.2 Předžalobní výzva – finanční vyrovnání R. a A. V. p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 - bezúplatný 
převod movitého majetku  

Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

8.3 Úprava platů ředitelů  Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Výpůjčka iglú pro osoby bez domova Mgr. Kouba 

9.2 Dohoda „Tour de dvůr“ Mgr. Kouba 

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

10. Různé  

10.1 Odsouhlasení ceníku poskytovaných služeb SOHZ pro rok 2020 Mgr. Hýzl 

10.2 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o vytvoření zvukově-
obrazového záznamu.  

primátor 

10.3 Porušení rozpočtové kázně  primátor 

10.4 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené podle § 2079 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze dne 30. 9. 2019, 
uzavřené mezi statutárním městem Přerov a COMINFO, a. s.  

primátor 

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

primátor 

10.6 Vnitřní předpis č. .../2019, kterým se mění Vnitřní předpis č. 
19/2015 Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu 
zaměstnanců statutárního města Přerova a pro poskytování 
příspěvku na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, 
kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu 
statutárního města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 
28/2017, vnitřního předpisu č. 10/2018 a vnitřního předpisu č. 
3/2019 

primátor 

10.7 Podněty a připomínky z 10. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


