
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

    V Přerově dne 30.5.2016

Svolávám
45. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 2. června 2016 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
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 11 Ing. Měřínský
4.2 Upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti Ing. Měřínský
4.3 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Změna č. 5 Územního plánu města Přerova - vydání p. Košutek
5.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “Veřejná čerpací stanice pohonných 

hmot na ulici Tovačovská v Přerově – prodloužení dočasné stavby 
do 31.12.2020“.

p. Košutek

5.3 Vyhlášení soutěže: Předzahrádka roku 2016 Ing.arch.Horký
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. 

Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný komunální odpad Přerov 
XII-Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového 
stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I“ -  
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

Ing. Měřínský

6.2 Centralizace nákupů příspěvkových organizací města -
implementace nákupního a controllingového systému CENTRES 

Ing. Měřínský

6.3 Schválení realizace investiční akce „Přeložka veřejného osvětlení, 
ul. Svépomoc"

Ing. Měřínský

6.4 Úpravy propojení cyklostezek u okružní křižovatky Želatovská Ing. Měřínský
6.5 Areál Mamutov - 1. etapa p. Pospíšilík
6.6 Návrh dopravních staveb pro rok 2017 - revokace usnesení Ing. Měřínský
6.7 „Revitalizace parku Fr. Rasche“ Ing. Měřínský
6.8 Veřejná zakázka „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné 

dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení 
veřejnosti do jeho přípravy“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a 
výběru nejvhodnější nabídky

Ing. Měřínský



6.9 Veřejná zakázka „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ -  schválení 
zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komisí pro otevírání obálek, pro posouzení 
kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 

ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6505/42 
v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání v objektu jiná stavba č.p. 2822, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/44,  v k.ú. 
Přerov (Velká Dlážka 48).  

p. Košutek

7.1.3 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města 
Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu 
k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 75/10 v k.ú. 
Přerov.

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí 
v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5300/1 
v k.ú. Přerov  

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
6577/178 v k.ú. Přerov včetně budovy – jiné stavby č.p. 3467, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov, a pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice 
včetně budovy – jiné stavby č.p. 250, příslušné k části obce Přerov 
XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice

p. Košutek

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

p. Košutek

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
487/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova.

p. Košutek

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/pacht 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 408 v k.ú. Újezdec  u Přerova.

p. Košutek

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí 
v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6704/12  
v k.ú. Přerov .

p. Košutek

7.1.10 Záměr statutárního města Přerov -  úplatný převod   nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerov  - části  pozemku p.č. 
708, ostatní plocha silnice v k.ú.  Penčičky

p. Košutek

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod   nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 60, 
zahrada v k.ú.  Dluhonice.

p. Košutek

7.1.12 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku  p.č. 542/2, a p.č. 552/8,  vše  ostatní plocha 
v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 358 v k.ú. 
Předmostí 

p. Košutek



7.1.14 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 760/1 
v k.ú. Čekyně

p. Košutek

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  - části pozemku p.č  5297/2  v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 677 v k.ú. Čekyně  

p. Košutek

7.3.1 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemku p.č. 599 v k.ú. Újezdec u Přerova – změna 
usnesení. 

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
nebytové jednotky č.  2631/103, jiný nebytový prostor, v objektu 
bytový dům č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 2487/6, zast. Pl.  A nádvoří,  v k.ú. Přerov (Vaňkova 
14).

p. Košutek

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

p. Košutek

7.5.3 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek

7.5.4 Prodloužení nájmu nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1170, zast. Pl. A nádvoří, v k.ú. Přerov 
jehož součástí je budova  bez č.p./č.e. objekt občanské 
vybavenosti, příslušná k části obce Přerov I. –Město (veřejné WC 
na nám. Svobody v Přerově)

p. Košutek

7.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov 
– prostoru sloužícího podnikání v objektu jiná stavba č.p. 1072, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku 
p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46).  

p. Košutek

7.12.2 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 245/1, p.č. 245/2 a 
p.č. 241/3 vše v k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

7.12.3 Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) – „Rozšíření veřejného 
osvětlení Přerov – Lověšice – ul. Družstevní“

p. Košutek

7.12.4 Vyhlášení výběrového řízení na provozovatele pravidelných 
městských trhů a městských jarmarků

Ing. Měřínský

7.12.5 Změna v čl. 4 Řádu veřejného pohřebiště města Přerova Ing. Měřínský
7.12.6 Příkazní smlouva - pronájem parkovacích karet pro volné parkování 

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

Ing. Měřínský

7.12.8 Informace o vydaném vyjádření vlastníka sousedního pozemku p.č. 
1538/9 ke zřízení „Zemníku Žeravice na pozemku p.č. 1572 vše 
v k.ú. Žeravice 

p. Košutek

7.12.9 Žádost spol.  AVČ s.r.o. o vydání souhlasu k vydání územního 
rozhodnutí na stavbu,, INFRASTRUKTURA PRO RD PŘEROV, U 
HVĚZDÁRNY“

p. Košutek

7.13.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský
7.13.2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu Ing. Měřínský
7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

48/21 v k.ú. Vinary u Přerova- oplocení části pozemku p.č. 48/21 
v k.ú. Vinary u Přerova“

p. Košutek

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 8/1, p.č. 34, p.č. 1080  v k.ú. Újezdec u Přerova- ,, Pokládka 
optického kabelu pro připojení internetu k RD na pozemeku p.č.18/2 
v k.ú. Újezdec u Přerova “

p. Košutek



7.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
1205/1 v k.ú. Žeravice- ,,zahradní domek vč. el. Přípojky NN na 
pozemku p.č.1205/1 v k.ú. Žeravice“

p. Košutek

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
1205/1 v k.ú. Žeravice- ,, el. Přípojka NN na pozemku p.č.1205/1 
v k.ú. Žeravice“

p. Košutek

7.14.5 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 164,  p.č. 403, p.č. 898,  v k.ú. Žeravice - stavba vodovodního 
řadu, vodovodní přípojky a odtokového kanalizačního potrubí z 
domácí ČOV vč. vybudování vyústního objektu  k novostavbě RD 
na pozemku p.č. 598/1 v k.ú. Žeravice.

p. Košutek

8. Školské záležitosti
8.1 Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem –

vyhodnocení zápisu a projednání výjimky z maximálního počtu dětí 
ve třídách

Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti
9.1 Novelizace vnitřního předpisu k uzavírání nájemních smluv k bytům 

zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou
Bc. Navrátil

9.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil
9.3 Krizové bydlení pro osoby v krizové životní situaci Bc. Navrátil
9.4 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 

33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

9.5 Žádost o dotaci – Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava

Bc. Navrátil

9.6 Přijetí peněžního daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. Bc. Navrátil
10. Různé
10.1 Nařízení statutárního města Přerova – tržní řád Ing. Měřínský
10.2 Vnitřní předpis č. …./2016, kterým se ruší Vnitřní předpis č.  9/2015 

o zveřejňování smluv na Portálu veřejné správy České republiky
primátor

10.3 Pilotní projekt podzemních kontejnerů na komunální odpad p. Košutek
10.4 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního 

města Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje
primátor

10.5 Soutěž 100 slov o Přerově primátor
10.6 Petice za „Zachování restaurace K2 na ul. Čechova v Přerově.“ p. Košutek
10.7 Návrh na personální změnu primátor
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města
12. Závěr, tiskové zprávy primátor

    Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


