
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

V Přerově dne 5.9.2016

Svolávám
52. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 8. září 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. 16 Ing. Měřínský
4.2 Obecně závazná vyhláška - loterie a jiné podobné hry Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Koncepce podzemních kontejnerů Ing.arch.Horký
5.2 Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská p. Košutek
5.3 Změna č. 4A, 6 a 8 Územního plánu města Přerova - vydání p. Košutek
5.4 Změna č. 9. a 10. Územního plánu města Přerova - zadání p. Košutek
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Návrh dopravních staveb pro rok 2017  Ing. Měřínský
6.2 Veřejná zakázka „Nákup osobních automobilů“ – rozhodnutí o 

výběru nabídky
Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka " Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 
1250/1, 750 02 Přerov – dodatečné stavební práce" – schválení 
zadávacího řízení

Ing. Měřínský

6.4 Příprava investiční akce „Předmostím až do pravěku“ (1. etapa 
areálu Mamutov)

Ing. Měřínský

6.5 „Točna MAD Přerov IX – Lýsky“ Ing. Měřínský
7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č.  5176/42, a 
p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
5088/2, části pozemku p.č. 6577/186 a pozemku p.č. 6577/271, vše 
v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  - části pozemku p.č  3091/1  v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.4.1 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

7.5.1 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - pozemku  p.č. 
2152/2 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov.

p. Košutek



7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
5290/2, p.č. 5290/103, oba v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 5290/2,  a na pozemcích v 
budoucím majetku  statutárního města Přerova – p.č. 6863/3, p.č. 
5290/3, p.č. 5290/67, p.č. 5290/105, p.č. 5290/72, vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 5300/14, p.č. 5290/2,  a na 
pozemcích v budoucím majetku  statutárního města Přerova – p.č. 
6863/3, p.č. 5290/66,  p.č. 5290/105, vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti  ve prospěch statutárního 
města Přerova na  pozemcích p.č. 5290/2, p.č. 6863/3 , oba v k.ú. 
Přerov.

p. Košutek

7.7.5 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemku v majetku 
statutárního města Přerova   p.č. 5290/2, v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.7.6 Zřízení věcného břemene – služebnosti  ve prospěch statutárního 
města Přerova na  pozemcích p.č. 5297/1, p.č. 5290/100, p.č. 
5290/12, vše  v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.7.7 Zřízení věcného břemene – služebnosti  ve prospěch statutárního 
města Přerova na  pozemku p.č.  5290/105, v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.12.1 Bezesmluvní užívání pozemku p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 
4996/11 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.12.2 Udělení jednorázové výjimky z vnitřního předpisu č. 9/2012 Zásady 
postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby 
registru akcí.

Ing. Měřínský

7.13.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení Ing. Měřínský
7.13.2 Dodatek  ke Smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu 

NN
Ing. Měřínský

7.14.1 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemku p.č. 492/3  v k.ú. Dluhonice - Parkovací stání 
před domem č.p. 77/19 na ul. Náves v Dluhonicích.

p. Košutek

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
2405/1, v k.ú. Přerov – Stavba nové kanalizační přípojky k 
bytovému domu Klivarova 1,3,5 v Přerově.

p. Košutek

7.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
6714/1 v k.ú. Přerov  - „Obchodně skladovací budova spol. PeMap 
s.r.o., SO101- Napojení komerčních ploch na silnici I/47“

p. Košutek

8. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017 Bc. Navrátil
9. Školské záležitosti
9.1 Opatření související s realizací energeticky úsporných opatření ZŠ 

Za mlýnem 
Bc. Navrátil

9.2 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 – výsledek šetření stížnosti   

Bc. Navrátil

9.3 Úprava platů ředitelů škol a ředitelky školského zařízení Bc. Navrátil
9.4 Přijetí peněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací 

zřízenou statutárním městem Přerovem  
Bc. Navrátil

9.5 Žádost o poskytnutí dotace - Sportovní klub Přerov 1908 z.s. Bc. Navrátil
9.6 Žádost o poskytnutí dotace - SKORPEN Přerov - potápěčský klub, 

pobočný spolek SPMS
Bc. Navrátil

9.7 Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 
organizace – realizace projektu z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání

Bc. Navrátil

10. Sociální záležitosti



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

Bc. Navrátil

10.2 Žádost o dotaci- o.s. KAPPA-HELP Bc. Navrátil
11. Různé
11.1 Zahraniční pracovní cesta Kedzierzyn-Kozle primátor
11.2 Návrh termínů konání Zastupitelstva a Rady města Přerova ve I. 

pololetí 2017
primátor

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

13. Závěr, tiskové zprávy primátor

   Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


