
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

  V Přerově dne 7. 12. 2015

Svolávám
32. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 10. prosince 2015 ve 13.00 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 Návrh na personální změny primátor
3.2 Plnění Plánu pro Přerov za období od listopadu 2014 do 

listopadu 2015
primátor

4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 21 Ing. Měřínský
4.1.1 Rozpočtové opatření č. 21 - dodatek Ing. Měřínský
4.2 Přerovská rozvojová, s. r. o. - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí návratné finanční výpomoci
Ing. Měřínský

5. Rozvojové záležitosti
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Regenerace Přerov II  - Předmostí, etapa 10, (Tyršova, 

Teličkova)
Ing. Měřínský

6.2 Veřejná zakázka „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“ 
– rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem

Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro 
návštěvníky Muzea Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách 
zámku, Horní náměstí 1, Přerov“ – rozhodnutí o vyloučení 
uchazeče, rozhodnutí o zrušení výběrového řízení, schválení 
zadávacích podmínek a zahájení nového výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

6.4 Veřejná zakázka „Restaurování nástropní dekorativní nástěnné 
malby“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

6.5 Veřejná zakázka „Podpora programových produktů firmy ESRI 
pro roky 2016 – 2018“ - schválení výsledku zadávacího řízení a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský



6.6 Veřejná zakázka „Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, 
Vinohrádky, Stavební úpravy proluky ul. Bratrská, Rekonstrukce  
kontejnerového stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“ -
rozhodnutí o vyloučení uchazečů, rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem

Ing. Měřínský

6.7 Veřejná zakázka „Aktualizace  DTMM  pro GIS  MMPr“ –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 455/2  v 
k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 263 v 
k.ú. Předmostí.

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 805/6 v 
k.ú. Dluhonice

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5730 v 
k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova -  pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6704/11 
v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - nájem parkovacích stání na 
ul. Husova v Přerově 

p. Košutek

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova, pozemků p.č. 5852/1, 
p.č. 5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. st. 
304, p.č. 450/1, oba v k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

7.1.9 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod  nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov  pozemku p.č. 
7166/8, p.č. 7164/16  a  p.č. 7164/21  vše v k.ú. Přerov. 

p. Košutek

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věci z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 151/8, 
p.č. 200/6 a p.č. 200/7 vše v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 647 v 
k.ú. Předmostí 

p. Košutek

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova - způsob prodeje parkovacích 
karet pro volné parkování na parkovišti na střeše obchodní 
galerie (budova bývalého Prioru) na ul. Čechova v Přerově

Ing. Měřínský

7.2.1 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov 
– pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 
2625/4, p.č. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/23, 
p.č. 2626 vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerov – spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3118/3 v k.ú. 
Přerov

p. Košutek

7.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek

7.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 2167/3,p.č. 2167/6, a p.č. 4967/2  vše ostatní 
plocha, ostatní komunikace   v k.ú. Přerov

p. Košutek



7.3.2 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov –
pozemku p.č. 5738/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. 
Přerov. 

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  -
nájem části pozemku p.č  4293/1 a p.č. 5196/1, oba v k.ú. 
Přerov.

p. Košutek

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí

p. Košutek

7.5.3 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –
dohoda o skončení nájmu k části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. 
Čekyně 

p. Košutek

7.5.4 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 1961/1, pozemku p.č. 1961/2, pozemku p.č. 
1961/4, části pozemku p.č. 1981/1, části pozemku p.č. 1981/37, 
části pozemku p.č. 1981/48 a části pozemku p.č. 4986/1 vše 
v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                               

p. Košutek

7.5.5 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 
1573, bydlení, příslušná k části obce Přerov I. –Město                                                                                                                        

p. Košutek

7.5.6 Nájem nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice.  

p. Košutek

7.5.7 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
–  prostoru sloužícího podnikání v objektech jiná stavba č.p. 84, 
č.p. 47, č.p. 83, příslušných k části obce Přerov I – Město, které 
jsou součástí pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov 
(Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4). 

p. Košutek

7.5.8 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě se 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

7.5.9 Dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným 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

7.5.10 Dodatek k 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

7.5.11 Dodatky k nájemním smlouvám 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

7.7.1 Zřízení věcného břemene  - služebnosti na nemovitém majetku 
statutárního města Přerova – na pozemku p.č. 5297/2 a p.č. 
5290/103 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 4516/1 
v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova.

p. Košutek

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 5196/1 
v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  

p. Košutek



7.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 255/1, 
p.č. 4997, oba v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města 
Přerova.  

p. Košutek

7.7.5 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 30/7, 
v k.ú. Předmostí p.č. 6698/3, p.č. 6705/3, oba v k.ú. Přerov, 
v majetku statutárního města Přerova.  

p. Košutek

7.7.6 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 
5611/50, p.č.5611/38, oba v k.ú. Přerov, v majetku statutárního 
města Přerova

p. Košutek

7.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerov  –  objektu bydlení č.p. 1134,  příslušném k části obce 
Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 4726, pozemku 
p.č. 4726 a části p.č. 4724/1, vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.9.1 Převod movité věci – rolby OKAY 3000 z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví společnosti PERFECT ICE s.r.o.

p. Košutek

7.12.1 Uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s 
realizací stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, 
Přerov – Předmostí“

p. Košutek

7.12.2 Smlouva o spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně při 
zakládání květinových záhonů  z přímého výsevu včetně 
poradenské činnosti pro správce i veřejnost

Ing. Měřínský

7.12.3 Vypracování projektové dokumentace na opravu opěrné zídky na 
� ábř.. R. Lukaštíka v Přerově 

Ing. Měřínský

7.12.4 Vypracování projektové dokumentace na „k.ú Přerov –
Parkoviště – 20 stání v ulici Tománkova, parc.č. 1981/35“

Ing. Měřínský

7.13.1 Záměr statutárního města Přerova – zateplení obvodového 
pláště včetně oprav lodžií a souvisejících prací u domu 
s pečovatelskou službou Trávník 1 v Přerově.  

Ing. Měřínský

7.13.2 Výpověď z nájmu bytu v domě Velké Novosady 4 Ing. Měřínský
8. Školské záležitosti
8.1 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem  
Bc. Navrátil

8.2 Hodnocení práce ředitelů Bc. Navrátil
8.3 Odměny ředitelům škol a školských zařízení  Bc. Navrátil
8.4 Předfinancování mateřské školy zařazené do Programu podpory 

ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Bc. Navrátil

8.5 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2016 Bc. Navrátil
8.6 Žádost o poskytnutí dotace – KMK Zubr Přerov Bc. Navrátil
9. Sociální záležitosti Bc. Navrátil
9.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu Bc. Navrátil
9.2 Žádost o poskytnutí dotace - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice 

u Přerova
Bc. Navrátil

9.3 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení 
§ 33 odst. 6 zákona 

Bc. Navrátil

9.4 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na 
území statutárního města Přerova

Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 Dotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově - doplnění 

usnesení ZM č. 326/11/8/2015
p. Košutek

10.2 Návrh na uzavření smlouvy – webmastering. Ing. Měřínský
10.3 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 

zřízených Statutárním městem Přerov 
Bc. Navrátil

10.4 Zahraniční pracovní cesta - Ozimek (Polsko) primátor
10.5 Pracovní skupina pro zabezpečení oslav roku 2016 primátor



10.6 Vnitřní předpis č. …../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

primátor

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

12. Závěr, tiskové zprávy primátor

   Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


