
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

  V Přerově dne 27.6. 2016

Svolávám
48. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 30. 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. 13 Ing. Měřínský
4.2 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Přerovem a Olomouckým krajem na projekt Přerovské 
svatovavřinecké hody 2016 a Stopami Žerotínů, 5. etapa.

primátor

5. Rozvojové záležitosti
5.1 Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - záměr 

spolufinancování
Ing. Měřínský

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

p. Košutek

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 DPS Trávník 1, Přerov – energetická opatření Ing. Měřínský
6.2 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 

1250/1, 750 02 Přerov“ – rozhodnutí o námitkách
Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Přerov –
Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ - rozhodnutí o vyloučení 
uchazečů, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 

ve vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č.  
192/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 192, č.p. 
193, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
3157/6, zast. pl.  a nádvoří,  v k.ú. Přerov (Kozlovská 6).

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – nájem části zábradlí lávky U 
Tenisu v k.ú. Přerov. 

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – objektu bydlení č.p.1721, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí  pozemku 
p.č.  445/1,  v k.ú. Přerov (B. Němcové 10).

p. Košutek

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

p. Košutek



7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova/převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova  –  pozemku p.č. 592 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova.

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
4668/1 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku  p.č. 
456/6, p.č. 649/12, p.č. 667/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova

p. Košutek

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov  - úplatný převod   pozemku p.č. 
6834/12 a  p.č. 6834/14 v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 6129, p.č. 
6130,  oba  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - směna pozemku p.č. 3/5 v k.ú. 
Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 
5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou ve vlastnictví Římskokatolické 
farnosti Přerov-Předmostí

p. Košutek

7.1.11 Dohoda o skončení nájmu a záměr statutárního města Přerova –
pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 283/19 v k.ú. Předmostí

p. Košutek

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 258 v k.ú. 
Penčice

p. Košutek

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova -uzavření dodatku č. 6 ke 
smlouvě o výpůjčce pozemků p.č. 426/9, p.č. 426/18, p.č. st. 823 a 
p.č. st. 824 vše v k.ú. Předmostí

p. Košutek

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  - části pozemku p.č  72/1  v k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí - 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, z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické 
služby města Přerova, s.r.o.

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  -
nájem části pozemků p.č  4996/1, p.č. 4996/2 a p.č. 4996/3, vše  v 
k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.5.2 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - část 
p.č. 418/1 v k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
pozemků p.č. 1174 a p.č. 531, oba v k.ú. Henčlov. 

p. Košutek

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti k tíži  pozemku p.č. 4983/1 
v k.ú. Přerov. 

p. Košutek

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti  a souhlas s umístěním 
stavby na nemovité věci v majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 4928 v k.ú. Přerov 

p. Košutek

7.9.1 Bezúplatný převod movité věci – trezoru z vlastnictví statutárního 
města Přerov.

p. Košutek



7.12.1 Užívání  nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
části prostor v objektu bydlení č.p. 18, příslušném k části obce 
Přerov XI - Vinary, který je součástí pozemku p.č. st. 44/1, v k.ú. 
Vinary u Přerova (Kulturní dům Vinary).

p. Košutek

7.12.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 814/3, p.č. 
814/6, p.č. 814/7, p.č. 814/8, p.č. 880/2, p.č. 880/8, p.č. 881/1, p.č. 
881/2, p.č. 883/3, p.č. 883/4, p.č. 883/5, p.č. 892/10, p.č. 892/11, 
p.č. 7289/18,  p.č. 7289/19,  p.č. 7289/20,  p.č.7289/24,  p.č. 
7289/25,  p.č. 7289/26,  p.č. 7289/27, p.č. 7289/28,  p.č. 7289/29,  
p.č. 7289/30,  p.č. 7289/31, p.č. 7289/32,  vše v k.ú. Přerov 
prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva.

p. Košutek

7.12.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů 
uzavřené dne 18.12.2013 v platném znění

Ing. Měřínský

7.12.5 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie – kontejnerové stání 
Přerov, Jasínkova 19

p. Košutek

7.13.1 Souhlas statutárního města Přerova s  úplatným převodem 
movitých věcí do majetku statutárního města Přerova – plynového 
ohřívače Alfa 10 z bytu č. 7 domu nám. Fr. Rasche 7.

Ing. Měřínský

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
426/9 v k.ú. Předmostí – Betonová manipulační plocha.

p. Košutek

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
1021 v k.ú. Žeravice- Zpevnění účelové komunikace k parc.č.794 v 
k.ú. Žeravice.

p. Košutek

8. Školské záležitosti
8.1 Hodnocení práce ředitelek Bc. Navrátil
8.2 Odměny ředitelům škol a školských zařízení  Bc. Navrátil
8.3 Úprava platu ředitelky základní školy Bc. Navrátil
8.4 Profilace mateřských škol zřizovaných statutárním městem 

Přerovem
Bc. Navrátil

8.5 Žádost o poskytnutí dotace – DRAGON FORCE PŘEROV Bc. Navrátil
9. Sociální záležitosti
9.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 

statutárního města Přerov
Bc. Navrátil

9.2 Městské jesle v Přerově Bc. Navrátil
9.3 Zrušení podmínky jednorázového příspěvku obce; Kritéria pro 

bodové ohodnocení žádostí do Domova pro seniory v Přerově
Bc. Navrátil

9.4 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil
9.5 Žádost o dotaci - Jdeme Autistům Naproti z.s. Bc. Navrátil
9.6 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2016" -

nepeněžité dary 
Bc. Navrátil

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

Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 ASPI - rozšíření licence s 5-ti přístupy o aplikaci Soubor rozhodnutí 

ÚOHS
Ing. Měřínský

10.2 Odprodej osobního automobilu Škoda Octavia RZ 2M4 3141
prostřednictvím elektronické aukce 

Ing. Měřínský

10.3 Finanční příspěvek z rezervy Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 
a finanční spoluúčast města na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

p. Košutek

10.4 Stanovení dalšího postupu ve věci škody statutárního města 
Přerova odpovídající pokutě uložené ÚOHS

primátor



10.5 Zahraniční pracovní cesta Cuijk primátor
10.6 Návrh na personální změny primátor
10.7 Podněty a připomínky z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova. primátor
10.8 Prevence kriminality primátor
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města
primátor

12. Závěr, tiskové zprávy primátor

   Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


