
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

  V Přerově dne 13.6. 2016

Svolávám
47. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 16. 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. 12 Ing. Měřínský
4.2 Rámcová smlouva o provádění exekucí Ing. Měřínský
4.3 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Změna č. 9 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení p. Košutek
5.2 Změna č. 10 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení p. Košutek
5.3 Spolufinancování protipovodňových opatření na nábř. Dr. Edvarda 

Beneše
p. Košutek

5.4 II/436 Přerov, ul. Kojetínská - chodník a veřejné osvětlení p. Košutek
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Veřejná zakázka „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. 

Na Návsi, Žeravice“ -  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 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „LHC Přerov 2 - první 
sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní 
příprava půdy“

Ing. Měřínský

6.3 Parkoviště, vnitroblok ul. Žižkova - výsledky ankety Ing. Měřínský
6.4 Veřejná zakázka „Přerovské listy“ - rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem

Ing. Měřínský

6.5 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3385/2015 na 
realizaci stavby „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“

Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr výpůjčky nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov.
p. Košutek

7.1.2 Záměr převodu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 5054/1 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – části pozemku p.č. 4941 v 
k.ú. Přerov – postoupení smlouvy

p. Košutek



7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčku nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostor v objektu občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e., příslušném k části obce Přerov II -
Předmostí, který je součástí  pozemku p.č.  st. 726,  v k.ú. 
Předmostí (Pod Skalkou 11)

p. Košutek

7.2.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova, částí pozemků p.č.118, p.č. 152, p.č. 13, p.č. 5, vše v k.ú. 
Čekyně, částí pozemků  p.č. 134/1, p.č. 191/1, p.č. 13, p.č. 174, 
p.č. 175, p.č. 198, vše v k.ú. Penčičky.

p. Košutek

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 151/8 v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek

7.5.2 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova 

p. Košutek

7.5.3 Nájem nemovitých věcí v majetku SOC Mlýn s.r.o., IČ: 03579832, 
se sídlem Za Mlýnem 602/2, Přerov - pozemků p.č. 4548/2, p.č. 
4546 a p.č. 4547, vše v k.ú. a obci Přerov

p. Košutek

7.7.1 1. Zřízení věcného břemene – služebnosti k tíži  pozemku p.č. 
2883/28 v k.ú. Přerov. 2. Smlouva o právu provést stavbu –11010-
056416,CG5M-PRRV-PRLIS-OK

p. Košutek

7.7.2 1. Zřízení věcného břemene – služebnosti k tíži  pozemku p.č. 
5076 v k.ú. Přerov. 2. Smlouva o právu provést stavbu –11010-
056414,CG5M-PRRV-PRKAB-OK

p. Košutek

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
6051, p.č. 4973/15, p.č. 4973/17, vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.11.1 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - 2 ks 
obrazů autora Augustina Mervarta v předsálí Slavnostní zámecké 
síni přerovského zámku. 

p. Košutek

7.12.1 Výpověď smlouvy o dílo č. 07/014/033/05 ze dne 16.11.2005 
uzavřené mezi Městem Přerov a společností Konvička služby 
s.r.o., IČ 26863383, se sídlem Malá Dlážka 2895/14, Přerov I -
Město, Přerov

Ing. Měřínský

7.12.2 Smlouva o postoupení práv z dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o umístění stavby "Sjezd vozidel HZS do toku Bečvy v prostoru 
pod Prechezou, DÚR"

p. Košutek

7.12.3 Mimořádné prohlídky mostů přes žel. trať Přerově ev.č. Př-M 
04727-1 a ev.č. Př-M 04727-2 na ul. Dluhonská v Přerově.

p. Košutek

7.13.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům p. Košutek
7.14.1 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 pozemku p.č.18/2 
v k.ú. Újezdec u Přerova.

p. Košutek

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 158, v k.ú. Popovice u Přerova- sjezd na místní komunikaci na 
ul. Kovářská v Přerově X- Popovicích.

p. Košutek

7.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 439/22 v k.ú. Lověšice u Přerova- vodovodní přípojka k RD na 
p.č. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 510 v k.ú. Lověšice u Přerova - Přípojka dešťové kanalizace k 
RD, Drážní č.178/70, Přerov III-Lověšice.

p. Košutek

8. Školské záležitosti



8.1 Vnitřní předpis č. 11/2016 - Metodický pokyn – příklady účtování 
pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov a 
rozpočtový proces 

Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti
9.1 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2015" -

peněžitý dar a smlouva o zprostředkování reklamy
Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 Návrh na jmenování vedoucí (ho) Odboru správy majetku a 

komunálních služeb Magistrátu města Přerova
primátor

10.2 Uplatnění nároku na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí -
předžalobní výzva

primátor

10.3 Smlouva o spolupráci při organizaci oslav 28. října primátor
10.4 Do práce na kole - poskytnutí daru, licenční smlouva. primátor
10.5 Personální změna - Hlavní inventarizační komise Ing. Měřínský
10.6 Smlouva o zajištění reklamy primátor
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města
primátor

12. Závěr, tiskové zprávy primátor

   Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


