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RADA   MĚSTA   PŘEROVA

   V Přerově dne 22.8.2016

Svolávám
51. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 24. srpna 2016 v 8.30 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 primátor
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 

2016
Ing. Měřínský

4.2 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova 
na rok 2017 včetně harmonogramu jeho zpracování

Ing. Měřínský

4.3 Rozpočtové opatření č. 15 – materiál na stůl Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Výjimka ze stavební uzávěry – “SO 1002 Přeložky vodovodů, řad 

P1a, ul. Tovačovská, Přerov“.
p. Košutek

5.2 Obřadní síň na Městském hřbitově- uzavření smlouvy o dílo na 
vypracování projektové dokumentace

p. Košutek

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Veřejná zakázka „LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy 

- jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“ - schválení 
zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, 
schválení vyzvaných zájemců, jmenování členů komisí pro otevírání
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení 
nabídek

Ing. Měřínský

6.2 Veřejná zakázka „MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy 
střech“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka „Náhradní výsadby 2016“ – schválení zadávacích 
podmínek, schválení zahájení výběrového řízení, schválení 
vyzvaných zájemců, jmenování členů komise pro otevírání obálek, 
pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

6.4 IPRM Přerov-Jih - závěrečná zpráva o realizaci Ing. Měřínský
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6.5 Projekt "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a 
přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do 
jeho přípravy“ - smlouva o poskytnutí dotace

Ing. Měřínský

6.6 Územní studie veřejného prostranství - podání žádosti o dotaci Ing. Měřínský
6.7 Veřejná zakázka „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na 

Návsi, Žeravice“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský

6.8 Návrh dopravních staveb pro rok 2017  Ing. Měřínský
6.9 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“ -
rozhodnutí o vyloučení uchazečů, rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem –
materiál na stůl

Ing. Měřínský

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

do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 7177/1,   v  
k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 1486   a 
směna pozemku p.č.  1487 za pozemek p.č. 1475 v k.ú. Dluhonice.

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov  - převod nemovitých věcí z  
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

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – vzájemné bezúplatné převody 
nemovitých věcí:

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 374 v k.ú. 
Přerov.

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerov části  pozemku p.č. 1254/1,  
lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

p. Košutek

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/624   v  
k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 206  v 
k.ú.  Lýsky. 

p. Košutek

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 887 v k.ú. 
Henčlov.

p. Košutek

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 433/7 v 
k.ú. Předmostí.

p. Košutek

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 238/19  v 
k.ú. Předmostí. 

p. Košutek

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 4724/1 v 
k.ú. Přerov.

p. Košutek
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7.1.13 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 30/7 v 
k.ú. Předmostí.

p. Košutek

7.1.14 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 265 v k.ú. 
Předmostí.

p. Košutek

7.1.15 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího k 
podnikání v objektu bydlení č.p. 832, příslušném k části obce Přerov 
I-Město, který je součástí  pozemku p.č. 4394/25, k.ú. Přerov 
(Bajákova 18).

p. Košutek

7.1.16 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 805/6 v 
k.ú. Dluhonice. 

p. Košutek

7.1.17 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod a pacht 
nemovitých věcí z/v majetku statutárn ího města Přerova - části 
pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice.

p. Košutek

7.1.18 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku  statutárního 
města Přerova části pozemku p.č.  2051/9 v k.ú. Přerov.   

p. Košutek

7.1.19 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku  statutárního 
města Přerova části pozemků p.č. 590/2, p.č. 588/7, p.č. 587/2, vše 
v k.ú.  Kozlovice u Přerova.   

p. Košutek

7.1.20 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerov – objektu občanské 
vybavenosti č.p. 3160, příslušném k části obce Přerov I-Město, který 
je součástí pozemku p.č. 4808/2,  pozemku p.č. 4808/2, objektu 
občanské vybavenosti č.p. 3161, příslušném k části obce Přerov I-
Město, který je součástí pozemku p.č. 4808/1, pozemku p.č. 4808/1,
vše v k.ú. Přerov (letní restaurace Laguna).

p. Košutek

7.1.21 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerov – objektu rodinný dům č.p. 
35, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí 
pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1, objektu zemědělské 
stavby č.p. 206, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je 
součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 
155/4, vše v k.ú. Henčlov.

p. Košutek

7.1.22 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 473/1 v 
k.ú. Předmostí                                                                                                               

p. Košutek

7.1.23 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 124 v k.ú. 
Čekyně                                                                                                                                                             

p. Košutek

7.1.24 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 937/4 v 
k.ú. Čekyně

p. Košutek

7.1.25 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 11 v k.ú. 
Penčice

p. Košutek

7.1.26 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 907/12, jeho součástí je 
stavba bez čp./če garáž  v k.ú. Přerov

p. Košutek
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7.1.27 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – prostor v budově č.p. 3163, která je 
součástí pozemku p.č. 4815 a částí pozemku p.č. 4811/3 vše v k.ú. 
Přerov

p. Košutek

7.2.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 5290/2,  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.2.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 5290/103, p.č. 5290/2, oba v k.ú.  
Přerov.

p. Košutek

7.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov .

p. Košutek

7.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov .

p. Košutek

7.3.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 5290/4, p.č. 5290/66, p.č. 5290/67, 
p.č. p.č. 5297/1, p.č. 5290/3, p.č. 5290/100, vše  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.3.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 5290/105, p.č. 5290/72, p.č. 
5290/117,  vše  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.3.3 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 6863/3, v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.3.4 Úplatný převod do majetku statutárního města Přerova - účelové 
komunikace včetně odkanalizování, komunikace pěší veřejné, 
ostrůvku okružní křižovatky, veřejného osvětlení, terénních a 
sadových úprav v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum 
Kasárna Přerov“.

p. Košutek

7.3.5 Úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z 
vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví 
statutárního města Přerova 

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –
části pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.7.1 Uzavření smlouvy o  právu provést stavbu  a  smlouvy o zřízení 
věcného břemene na pozemku p.č. 6050/1 Přerov.

p. Košutek

7.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - části prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 
1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na 
autobusovém nádraží v Přerově).

p. Košutek

7.9.1 Převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova  -
uzavření dodatku ke smlouvě o převodu movitých věcí parkovacích 
karet pro volné parkování na parkovišti na střeše obchodní galerie 
(budova bývalého Prioru) na ul. Čechova v Přerově

Ing. Měřínský

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 892/8, p.č. 
890/1, p.č. 890/2, p.č. 822, p.č. 823/1, p.č. 823/2, p.č. 823/3, p.č. 
821/1, p.č. 821/2, p.č. 891/1, p.č. 891/2, vše v k.ú. Přerov, 
prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního
práva.

p. Košutek

7.12.2 Odvolání k neudělení výjimek z místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích v centru města a to z dopravní značky č. 
B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
3,5 t“ (která je součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a).  

p. Košutek

7.12.3 Rozšíření počtu parkovacích míst na ul. Slaměníkova, Přerov s 
využitím možnosti částečného stání na chodníku.

p. Košutek
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7.12.4 Přeložka plynárenského zařízení v místní části Přerov IV - Kozlovice p. Košutek
7.13.1 Dohoda o narovnání – byt kino Hvězda (p. M.) Ing. Měřínský
7.13.2 Domovní řád pro bytové a nebytové objekty v majetku statutárního 

města Přerova
Ing. Měřínský

7.13.3 Zpracování poukázek typu A – smlouva s Českou poštou s.p. Ing. Měřínský
7.13.4 Souhlas statutárního města Přerova s  úplatným převodem 

movitých věcí do majetku statutárního města Přerova – rozvodů 
topení vč. kotle a radiátorů, podhledů vč. osvětlení z nebytového 
prostoru č. 103  domu Kratochvílova 119/14.

Ing. Měřínský

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
510/1, v k.ú. Předmostí – Plynofikace rodinného domku Olomoucká 
č.132/10, Předmostí.

p. Košutek

7.14.2 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemku p.č. 5733/2 v k.ú. Přerov - Manipulační plocha 
na pozemku p.č. 5733/2 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.14.3 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemku p.č.102/56 v k.ú. Popovice u Přerova na ul. Na 
Výsluní- Vjezd k RD na pozemku p.č.102/51 v k.ú. Popovice u 
Přerova.

p. Košutek

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
30/1, v k.ú. Předmostí – Místo pro parkování před domem č.p. 
278/9, Prostějovská, Předmostí.

p. Košutek

7.14.5 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemku p.č.102/56 v k.ú. Popovice u Přerova na ul. Na 
Výsluní- Vjezd a chodník k RD na pozemku p.č.102/49 v k.ú. 
Popovice u Přerova.

p. Košutek

7.14.6 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
4980 v k.ú. Přerov – Stavební úpravy bytového domu Jaselská 
8/1121, Přerov.

p. Košutek

7.14.7 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
5307/15 o výměře 5522 m2 (ostatní plocha- sportoviště a rekreační 
plocha), v k.ú. Přerov – HYDROIZOL. A ÚPRAVY VSTUPŮ-ET.2

p. Košutek

7.14.8 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
510 v k.ú. Lověšice u Přerova – Vodovodní přípojka k rodinnému 
domku, Drážní 78/184, Lověšice.

p. Košutek

7.14.9 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
495 v k.ú. Dluhonice – Vjezd k RD č.p.143/8 a č.p. 138/6.

p. Košutek

7.14.10 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemcích p.č. 656/1, p.č. 1021 v k.ú. Žeravice -
Prodloužení vodovodu a kanalizace-Žeravice Přerov.

p. Košutek

7.14.11 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 5290/103, p.č. 5290/2 , p.č. 5207/100, p.č. 5207/22 , p.č. 
5300/14, p.č. 5300/1, p.č. 5300/13, p.č. 5297/2, p.č. 5290/101 v k.ú. 
Přerov- stavba stavebních objektů - „SO 101- Okružní křižovatka, 
SO 101.1-Ostrůvek okružní křižovatky, SO 105- Komunikace pěší 
veřejné, SO 106- Účelová komunikace, SO 102- Areálová 
komunikace, SO 304- Veřejná kanalizace, SO 406- úprava 
veřejného osvětlení, SO 501- prodloužení STL plynovodu, SO 801-
Terénní a sadové úpravy“, souvisejících se stavbou - „Obchodní a 
nákupní centrum Kasárna Přerov“

p. Košutek

7.14.12 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 4995, p.č. 1961/1, p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov - Dočasné umístění 
reklamních zařízení-áčka.

p. Košutek
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7.14.13 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemcích p.č. 158, p.č. 152/1, p.č. 186, p.č. 185  v k.ú. 
Popovice u Přerova- Společná vodovodní a kanalizační přípojka k  
pozemkům p.č.122/1, p.č. 122/9 a p.č. 124/1 v k.ú. Popovice u 
Přerova.

p. Košutek

8. Školské záležitosti
8.1 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství Základní 

školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, 
Hranická 14 v rámci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání – Výzva č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání

Bc. Navrátil

8.2 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 - povolení výjimky z 
maximálního počtu žáků ve třídě

Bc. Navrátil

8.3 Žádost o poskytnutí dotace – AUTO KLUB PŘEROV – MĚSTO v 
AČR

Bc. Navrátil

8.4 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Přerovem  

Bc. Navrátil

8.5 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov (MAP) Bc. Navrátil
9. Sociální záležitosti
9.1 Přijetí finančního daru - obec Tršice Bc. Navrátil
9.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS Bc. Navrátil
9.3 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 

33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 Tarifní dohoda o stanovení podílu tržeb mezi dopravci České dráhy, 

a.s. a ARRIVA MORAVA, a.s. v zóně 51 Přerov Integrovaného 
dopravního systému Olomouckého kraje 

p. Košutek

10.2 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerov 

Bc. Navrátil

10.3 Pořízení multilicence Long-Term Docs Signer a technické podpory k 
produktu

Ing. Měřínský

10.4 Žádost o schválení uzavření smlouvy s inzertní manažerkou Ing. Měřínský
10.5 Podněty a připomínky z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

– materiál na stůl
primátor

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

primátor

12. Závěr, tiskové zprávy primátor

   Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


