
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

   V Přerově dne 16.5.2016

Svolávám
44. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 19. května 2016 ve 13.00 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 Návrh na personální změny - materiál na stůl primátor

4. Finanční záležitosti

4.1 Rozpočtové opatření č. 10 Ing. Měřínský

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 10 – dodatek – materiál na stůl Ing. Měřínský

4.2 Smlouva o zajištění reklamy Ing. Měřínský

5. Rozvojové záležitosti

5.1 Územní studie veřejného prostranství p. Košutek

5.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “Dětské hřiště – ul. Sokolská, 

Přerov“.

p. Košutek

5.3 Areál Mamutov - smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

p. Košutek

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1 „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea 

Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní náměstí 1, 

Přerov“ – dohoda o ukončení platnosti smlouvy o dílo

Ing. Měřínský

6.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká a 

Kovářská v Přerově X-Popovicích“ - rozhodnutí o vyloučení 

uchazečů, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora 2016 a 2017“ – rozhodnutí o 

vyloučení uchazeče a výběru nejvhodnější nabídky

Ing. Měřínský

6.4 Příprava investiční akce „Přestupní terminál za nádražím v Přerově“ Ing. Měřínský



6.5 Veřejná zakázka „Úpravy propojení cyklostezek u OK Želatovská, 

Přerov“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

uchazečem

Ing. Měřínský

6.6 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Přerov –

Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ -  schválení zadávacích 

podmínek a odůvodnění veřejné zakázky, schválení zahájení 

zadávacího řízení, jmenování členů komisí pro otevírání obálek, pro 

posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek -

materiál na stůl

Ing. Měřínský

6.7. Veřejná zakázka „Odstranění části stavby požární nádrže u 

restaurace Haná v Přerově a přemístění sochařských fragmentů“ –

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, 

posouzení a hodnocení nabídek - materiál na stůl

Ing. Měřínský

6.8 Veřejná zakázka „MŠ Na Odpoledni 16 – výměna dvou schodišť“  –

rozhodnutí o vyloučení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a 

schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem - materiál na 

stůl

Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti 

7.1.1 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města 

Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 v objektu k 

bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce 

Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. 

Přerov.

p. Košutek

7.1.2 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - 4 bytových jednotek v objektech k bydlení do vlastnictví 

stávajících nájemců 

Ing. Měřínský

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 

ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/42 v 

k.ú. Přerov

p. Košutek

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 3691/1 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.5.1 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - část 

pozemku  p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci statutárním městem Přerov – části 

pozemku p.č. 590/2 v k.ú. Rokytnice u Přerova

p. Košutek

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích pozemků  

p.č. 5088/2, p.č. 5097, p.č. 6568/11, p.č. 6585/1, p.č. 6586, p.č. 

6577/17, p.č. 6577/196, p.č. 6577/199, p.č. 6577/265, p.č. 

6577/266, p.č. 6585/2, p.č. 5088/3, p.č. 6577/25, p.č. 6577/26,, vše 

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

p. Košutek

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 526/1, 

p.č. 541/1, p.č. 633/40, p.č. 633/41,  vše v k.ú. Předmostí, v majetku 

statutárního města Přerova.

p. Košutek



7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 6531/1, 

p.č. 6957, p.č. 6958, p.č. 6959, p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, p.č. 

6590/61, p.č. 4135/16, p.č. 6633/1, p.č. 4221, p.č. 4221/1, p.č. 

5096, p.č. 6714/1, p.č. 6714/4, p.č. 6714/5,  vše v k.ú. Přerov, v 

majetku statutárního města Přerova.

p. Košutek

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4219/1, 

p.č. 4221, p.č. 4222/1, p.č. 5096, p.č. 6714/1, p.č. 6714/5, p.č. 

6714/4, p.č. 6552/22, p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, p.č. 6577/266, 

vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  

p. Košutek

7.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 6633/1, 

vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  

p. Košutek

7.7.6 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4117, 

p.č. 4118, p.č. 6588/1, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního 

města Přerova.

p. Košutek

7.7.11 Zřízení věcného břemene – služebnosti k tíži  pozemku p.č. 5372 v 

k.ú. Přerov  a  smlouva o právu provést stavbu – „Přerov, 

parc.5348, Jiří Peloušek-NNk"

p. Košutek

7.7.12 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu  a smlouvy o zřízení 

věcného břemene  na pozemku p.č. 1310 v k.ú. Tučín.

p. Košutek

7.9.1 Převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova  -

parkovacích karet pro volné parkování na parkovišti na střeše 

obchodní galerie (budova bývalého Prioru) na ul. Čechova v 

Přerově

Ing. Měřínský

7.9.2 Bezúplatný převod movité věci - vývěsní skříňky z vlastnictví 

statutárního města Přerov.

p. Košutek

7.12.1 Realizace sběru použitých jedlých olejů a tuků na veřejně 

přístupných kontejnerových stanovištích na území města Přerova

p. Košutek

7.12.2 Realizace stavby „Rozšíření ulice Palackého v Přerově“,  SO 102 

Chodníky a uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností 

souvisejících s realizací stavby "Rozšíření ulice Palackého v 

Přerově", SO 102 Chodníky - materiál na stůl

Ing. Měřínský

7.13.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům p. Košutek

7.13.2 Schválení nové nájemní smlouvy p. Košutek

7.14.1 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou 

„II/434 Kozlovice – průtah“ v k.ú. Kozlovice u Přerova.

p. Košutek

7.14.2 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 2645/1, 

p.č.2645/43, p.č. 2680/1, p.č. 2680/45, p.č. 2701 v k.ú. Přerov-

rekonstrukce venkovních potrubních rozvodů- EC II-2.etapa

p. Košutek

7.14.3 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 4977, p.č. 

712/19 , p.č. 710/2 , p.č. 709, p.č. 708,  p.č. 4957/3  v k.ú. Přerov-,, 

Rekonstrukce vodovodu v části ul. Kojetínská, Přerov“

p. Košutek

7.14.4 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4983/1 ostatní 

plocha-3065 m2,  v k.ú. Přerov- ,,Horkovodní přípojka, Wurmova 28, 

Přerov“

p. Košutek

7.14.5 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1538/3,  v k.ú. 

Žeravice- ,,Rozšíření skládky TKO Přerov-Žeravice II-2. Etapa, 1. a 

2. sekce skládky, SO 006 rozvody NN“ 

p. Košutek



7.14.6 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2790/1 ostatní 

plocha-3776 m2,  v k.ú. Přerov- ,, Stavební úpravy bytového domu 

Kozlovská 39,41, Přerov“

p. Košutek

7.14.7 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 5453/7,  v k.ú. 

Přerov- ,, Sjezd na pozemní komunikaci“

p. Košutek

8. Školské záležitosti

8.1 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – výpůjčky s o.s. 

KAPPA-HELP

Bc. Navrátil

8.2 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem  

Bc. Navrátil

8.3 Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s. Bc. Navrátil

8.4 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov –

aktuální informace

Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti

9.1 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemních smluv k obecním 

bytům

Bc. Navrátil

10. Různé

10.1 Pilotní projekt podzemních kontejnerů na tříděný komunální odpad p. Košutek

10.2 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 

monočlánků a baterií ve školním roce 2015/2016

p. Košutek

10.3 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Ing. Měřínský

10.4 Žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2016 při 

příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů 

sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

primátor

10.5 Podání žaloby o náhradu škody na společnost CPS consulting, 

s.r.o. v likvidaci

primátor

10.6 Podněty a připomínky ze  17. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova - materiál na stůl

primátor

10.7 Informace o činnosti pracovní skupiny pro zabezpečení oslav roku 

2016 - materiál na stůl

Bc. Navrátil

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

tajemníka magistrátu města

12. Závěr, tiskové zprávy

   Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


