
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

    V Přerově dne 9.11.2015

Svolávám
30. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 12. listopadu 2015 ve 13.00 hodin v zasedací 
místnosti Rady města, nám. T.G.M. 1

PROGRAM:
------------------

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí 
4. Finanční záležitosti
4.1 Fyzické kontroly čerpání zápůjček Ing. Měřínský
4.2 Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo 

Přerov a. s. 
Ing. Měřínský

4.3 Rozpočtové opatření č. 19 Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Regenerace panelového sídliště Přerov - Budovatelů Ing. arch. Horký
5.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “Rekonstrukce vodovodu v části ul. 

Kojetínská, Přerov“.
p. Košutek

5.3 Výjimka ze stavební uzávěry – “Plynovod, plynové přípojky a 
areálový plynovod“.

p. Košutek

5.4 Rekonstrukce žst.Přerov,2.stavba v lokalitě Dluhonice p. Košutek a 
Ing. arch. Horký

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12135014  o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR
Ing. Měřínský

6.2 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2878/2015 na 
realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy ul. Palackého –
pasáž.“

Ing. Měřínský

6.3 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2519/2015 na 
realizaci stavby s názvem „ZŠ Trávník – výměna střešní  krytiny“

Ing. Měřínský

6.4 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 
2016 a 2017“ - schválení výsledku zadávacího řízení a uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský

6.5 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2182/2015 na 
realizaci stavby " Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa “ 

Ing. Měřínský



6.6 Veřejná zakázka „Podpora programových produktů firmy ESRI pro 
roky 2016 – 2018“– zahájení jednacího řízení - materiál na stůl

Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti 
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 

věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 
549/16,  v  k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 649/5, 
p.č. 684/6, p.č. 649/10 a p.č. 684/14 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí 
statutárním městem Přerov - pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u 
Přerova.

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205/1 
v k.ú. Žeravice 

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov  -převod  části pozemku p.č. 
3123/41 a části p.č. 3125  vše   v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
5781/16 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věci v 
majetku statutárního města Přerova - pozemků 1265/1, 1265/3, 
1266/1, 1266/2, 1266/3, 1266/4, 1267, 1268/2, 1268/3, 1268/4, 
1268/5, 1268/6, 1268/7 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

p. Košutek

7.1.8 Záměry statutárního města Přerova – výpůjčky, bezúplatného 
převodu a úplatného převodu nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova v souvislosti s realizací stavby „Silnice 
I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“ 

p. Košutek

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – změna doby nájmu sjednané 
v nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a spol. 
Televize Přerov s.r.o. na nájem prostoru sloužícího podnikání ve 
stavbě občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v 
k.ú. Přerov

p. Košutek

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova – změna doby nájmu sjednané 
v nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a spol. 
VELUTOX s.r.o. na nájem prostoru sloužícího podnikání v jiné 
stavbě č.p. 1072 (Velká Dlážka 46), příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.1.11 Záměry statutárního města Přerova – změny dob nájmů 
sjednaných v nájemních smlouvách mezi statutárním městem 
Přerov a Naděždou Vinklárkovou na nájem jednotek č. 2588/101 a 
č. 2588/102 v bytovém domě č.p. 2587, 2588, 2589 (Klivarova 6, 
4, 2), příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na 
pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.1.12 Záměry statutárního města Přerova – změny dob nájmů 
sjednaných v nájemních smlouvách mezi statutárním městem 
Přerov a spol. Tovega Grand s.r.o., spol. ABS trading CZ s.r.o. a 
Renatou Rédrovou na nájem prostor sloužících podnikání v jiné 
stavbě č.p. 77 (Palackého 1), příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov

p. Košutek



7.2.1 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –
nebytové jednotky č. 2433/101,  v objektu bytový dům č.p. 2433, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468,  v 
k.ú. Přerov (Bratrská 20).  

p. Košutek

7.3.1 Úplatný převod jednotky - jiného nebytového prostoru č. 555/5 ve 
stavbě pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
194 v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad práce České republiky do 
vlastnictví statutárního města Přerova

p. Košutek

7.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 585/2 v k.ú. Újezdec u Přerova

p. Košutek

7.3.3 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 599  v k.ú.  Přerov

p. Košutek

7.3.4 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 590/7  v k.ú.  Předmostí

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
prostoru sloužícího podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 
785, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 2883/44,  v k.ú. Přerov (Svisle 2).  

p. Košutek

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 387,  
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2152/2, 
v k.ú. Přerov (Čechova 43). 

p. Košutek

7.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova -  části pozemku p.č. 5535/1, p.č. 5535/3 a  p.č. 5535/8 
vše v k.ú. Přerov. 

p. Košutek

7.8.1 Podnájem prostoru sloužícího podnikání v polyfunkčním bytovém 
domě č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 225, v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a).

p. Košutek

7.9.1 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerov 
– osobního automobilu ŠKODA Sedan.

p. Košutek

7.9.2 Úplatný převod movitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova.

p. Košutek

7.9.3 Úplatný převod movité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerov –  zahradního traktoru-sekačky zn. Castel Garden S.P.A.

p. Košutek

7.9.4 Úplatný převod movitých věcí – dříví „nastojato“ z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické 
služby města Přerova s.r.o.

p. Košutek

7.9.5 Úplatný převod movitých věcí – nádob na směsný komunální 
odpad z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti Technické služby města Přerova s.r.o.

p. Košutek

7.11.1 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku. 

p. Košutek

7.13.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení Ing. Měřínský
8. Školské záležitosti
8.1 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů 

příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Přerovem  

Bc. Navrátil

8.2 Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ Svisle Bc. Navrátil
8.3 Žádost o dotaci – KBC Přerov Bc. Navrátil
8.4 Partnerství statutárního města Přerova a Základní školy Přerov, 

Želatovská 8 v rámci projektu z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání – Výzva č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání

Bc. Navrátil



9. Sociální záležitosti
9.1 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 

33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

9.2 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov pro 
období let 2016 - 2019

Bc. Navrátil

9.3 Objekt Chemik (Velké Novosady 13) Bc. Navrátil
10. Různé
10.1 Smlouva o vzniku společnosti – schválení smlouvy o společném 

postupu statutárního města Přerova, města Hranice a města 
Lipník nad Bečvou při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby zajištění provozu veřejné autobusové linky cyklobusu 
Bečva 

p. Košutek

10.2 Přerovské listy. Ing. Měřínský
10.3 Uzavření Dodatku č. 5 ke „Smlouvě o umístění technického 

zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se 
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“

primátor

10.4 Použití znaku statutárního města Přerova – materiál na stůl primátor
10.5 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 

Přerova - materiál na stůl
Ing. arch. Horký

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

12. Závěr, tiskové zprávy primátor

                                                                                                                  Mgr. Vladimír Puchalský
                                                                                                         primátor Statutárního města Přerova


