
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

V Přerově dne 29. 2. 2016

Svolávám
39. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 3. března 2016 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 Rozpočtové opatření č. 5 Ing. Měřínský

4.2 Rozpočtové opatření č. 5 - dodatek Ing. Měřínský

5. Rozvojové záležitosti

5.1 Územní plán města Přerova – změny p. Košutek

5.2 Protipovodňová ochrana levého břehu Bečvy mezi mostem Legií a 

železnicí - smlouva o poskytnutí dotace

p. Košutek

5.3 Stanovisko pro změnu územního rozhodnutí Dálnice D1, stavba 

0136 Říkovice – Přerov

p. Košutek

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 

1250/1, 750 02 Přerov“ – schválení změny předběžného oznámení 

veřejného zadavatele

Ing. Měřínský

6.2 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Přerova ve věci 

schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 

zakázku - Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 

02 Přerov

Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka „Projekt regenerace panelového sídliště Přerov -

Budovatelů“ – uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

Ing. Měřínský

6.4 Veřejná zakázka " Výměna elektroinstalace u společných prostor v 

bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť 

IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově – dodatečné stavební práce“ –

schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3119/2015, ze dne 

18.11.2015

Ing. Měřínský



6.5 Veřejná zakázka „Restaurování nástropní dekorativní nástěnné 

malby“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

uchazečem

Ing. Měřínský

6.6 Studie umístění oddělení OPM a DSA do objektu školy ZŠ B. 

Němcové v Přerově

Ing. Měřínský

Bc. Navrátil

6.7 Veřejná zakázka „Studie proveditelnosti sítě cyklistických 

komunikací propojující místní části s Přerovem“ – zahájení 

výběrového řízení – materiál na stůl

Ing. Měřínský

6.8 Veřejná zakázka „Přerovské listy“ -  schválení zadávacích 

podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, jmenování členů 

komisí pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a pro 

posouzení a hodnocení nabídek – materiál na stůl

Ing. Měřínský

6.9 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – materiál na stůl Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti 

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov  - nájem/pacht 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. 2625/5, p.č. 

2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/22, p.č 2625/23, p.č. 

2626   vše  v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod  nemovitých 

věcí z majetku statutárního města Přerova, nájem nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerova, částí pozemků v k.ú. Přerov, 

k.ú. Předmostí, k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú. Penčičky.

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 510/9,  v 

k.ú. Předmostí.

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 

věcí z majetku statutárního města Přerova, pozemku p.č.  590/9 v 

k.ú. Předmostí.

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - pacht a nájem nemovitých věcí 

v majetku statutárního města Přerova.

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerova.

p. Košutek

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 

z majetku statutárního města Přerova – 16 nebytových jednotek -

výměníkových stanic.

p. Košutek

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – převod/nájem nemovitých věcí 

z/ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 137, 

zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 150, 

příslušný k části obce Přerov I – Město, v k.ú. Přerov (nám. TGM 8).

p. Košutek



7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí –

pozemků p.č. st. 278, p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 

30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, 

p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 

236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 

238/6, p.č. 238/11, části p.č. 238/12, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 

238/26, p.č. 238/29, p.č. 238/32, p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, 

p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 všechny v 

k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.

p. Košutek

7.5.1 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov, 

manžely Ing. O. a Ing. M.S. a manžely Ing. M.  a P.K.  na nájem 

pozemku p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov 

p. Košutek

7.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov –

nebytové jednotky č. 2610/102, v objektu bytový dům č.p. 2610, 

2611, 2612, příslušném k části obce Přerov I - Město, na  pozemku 

p.č.  2424/2,  v k.ú. Přerov (Klivarova 1).

p. Košutek

7.5.3 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -

nebytové jednotky č. 424/102 v objektu bytový dům č.p. 424, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 603, v 

k.ú. Přerov  (Č. Drahlovského 3).

p. Košutek

7.6.1 Výpůjčka částí pozemků p.č. 25, p.č. 29, p.č. 403/1, p.č. 4926/1, p.č. 

4926/4, p.č. 4940 a p.č. 4970 a pozemku p.č. 4926/5 vše v k.ú. 

Přerov a uzavření smlouvy o vypořádání některých práv a 

povinností souvisejících s realizací stavby „Rozšíření ulice 

Palackého v Přerově“

p. Košutek

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4986/1 a 

části pozemku p.č. 4988/6 oba v k.ú. Přerov 

p. Košutek

7.7.2 Zřízení věcného břemene na nemovité věci v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov a smlouva o 

právu provést stavbu

p. Košutek

7.7.3 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova –

veřejné osvětlení vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 

1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                     

2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 

města Přerova – k tíži pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u 

Přerova                                                                                                                      

3. Zřízení věcných břemen – služebnosti k tíži pozemku p.č. 1028 v 

k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                       

4. Smlouva o právu provést stavbu – Infrastruktura pro RD v 

Přerově VI - Újezdci – U Montáže“ – materiál na stůl

p. Košutek

7.9.1 Úplatný převod movitých věcí do majetku  statutárního města 

Přerova – žulové hrobky.

p. Košutek

7.11.1 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerova, části pozemku p.č. 2656/1 v 

k.ú. Přerov.

p. Košutek



7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 549/11, p.č. 

549/12, p.č. 549/14, p.č. 549/24 a p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u 

Přerova prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva

p. Košutek

7.12.2 Udělení jednorázové výjimky z vnitřního předpisu č. 9/2012 Zásady 

postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby 

registru akcí.

Ing. Měřínský

7.12.3 Žádost fy Realsant s.r.o., zast. na základě plné moci společností 

AIP spol. s r.o o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí na 

stavbu dopravního napojení vč. vybudování inženýrských sítí 

Obchodního centra kasárna Přerov.

p. Košutek

7.13.1 Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě Velké Novosady 4 Ing. Měřínský

7.13.2 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 192,193, Kozlovská 6,8 v 

Přerově – vzdání se příjmů za nástěnky ve prospěch FO

Ing. Měřínský

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 

p.č. 4886/17, 5130/1 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

164 v k.ú. Žeravice

p. Košutek

7.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

4957/2 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

2680/1 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.14.5 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

2883/28 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.14.6 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

101/5 v k.ú. Újezdec u Přerova.

p. Košutek

8. Školské záležitosti

8.1 Individuální dotace – vymezení pravomoci Bc. Navrátil

8.2 Členství ZŠ Želatovská ve spolku HC ZUBR PŘEROV Bc. Navrátil

8.3 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – financování tříd se 

sportovním zaměřením  

Bc. Navrátil

8.4 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – sportovní zaměření Bc. Navrátil

8.5 Nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb – žádost o poskytnutí 

daru 

Bc. Navrátil

8.6 Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitého daru 

příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 

Přerovem

Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti

9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil

9.2 Novelizace vnitřního předpisu k uzavírání nájemních smluv k bytům 

zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení zdravotně 

postižených osob. Stanovení výše nájemného za užívání bytů 

zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení zdravotně 

postižených osob. 

Bc. Navrátil



9.3 Novelizace vnitřního předpisu k uzavírání nájemních smluv k bytům 

zvláštního určení v domě zvláštního určení - v domě s

pečovatelskou službou.

Bc. Navrátil

9.4 Nový vnitřní předpis o hospodaření s obecními byty Bc. Navrátil

10. Různé

10.1 Petice „Renovace silnice a chodníků včetně vybudování 

parkovacích stání v ulici Na Zábraní v místní části Přerov IV –

Kozlovice.“

p. Košutek

10.2 Ekonomický informační systém primátor

10.3 Návrh termínů konání Zastupitelstva a Rady města Přerova ve II. 

pololetí 2016

primátor

10.4 Program prevence kriminality 2016 Ing. Kohout

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

tajemníka magistrátu města

12. Závěr, tiskové zprávy

   Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


