
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

V Přerově dne 19.9.2016

Svolávám
53. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 22. září 2016 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti 
Rady města, nám. T.G.M. 1

PROGRAM:

1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2016 Ing. Holan
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 17 Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Výjimka ze stavební uzávěry pro stavbu –

“RVDSL1707_M_M_PRRR3-PRRV1HR_OK“.
p. Košutek

5.2 Výjimka ze stavební uzávěry pro stavbu – “Zábradlí na ul. 
Kojetínská v Přerově“.

p. Košutek

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Veřejná zakázka „MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy 

střech“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský

6.2 Objekt hotelu Strojař  Ing. Měřínský
6.3 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 

1250/1, 750 02 Přerov – dodatečné stavební práce“ – schválení 
výsledku zadávacího řízení a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/2691/2016

Ing. Měřínský

6.4 Veřejná zakázka Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Přestupní terminál za nádražím v Přerově“ – schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, 
posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

6.5 Veřejná zakázka „Energetická opatření Městského domu v 
Přerově“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů, rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem

Ing. Měřínský

6.6 Veřejná zakázka „Přezkoumání hospodaření statutárního města 
Přerova za období 2016 - 2018, účetní a metodické poradenství“ a 
„Poskytování daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na 
období 2017 - 2019“ - 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

6.7 Příprava investiční akce „Modernizace místa křížení - mosty přes 
tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“

Ing. Měřínský



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

z majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 658/3  v 
k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 13/5, 
p.č. 13/6, p.č. 14/1 a p.č. 15,  vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 455/2 v 
k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

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

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 418/1 v 
k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostor sloužící podnikání v 
budově administrativy č.p. 1117, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 
(Chemoprojekt).

p. Košutek

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostor sloužící podnikání v 
budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
která je součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1).

p. Košutek

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 
4741/3, p.č. 4742/1, p.č. 4742/2,  vše  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  5935/3 v 
k. ú. Přerov.  

p. Košutek

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 662/3,  v 
k.ú.  Henčlov.

p. Košutek

7.1.11 Záměr úplatného převodu nemovité věcí z majetku  statutárního 
města Přerova části pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov.   

p. Košutek

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova –   pozemků p.č. 588/2 a p.č. 
589/2, za pozemky  p.č. 593/3 a p.č. 593/4  a nájem části p.č. 
602/1 , vše v k.ú.  Újezdec u Přerova.

p. Košutek

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
613, p.č. 615, p.č. 618, p.č. 620 vše v k.ú. Žeravice.                                                                       

p. Košutek

7.1.14 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 263 v 
k.ú. Předmostí .

p. Košutek

7.1.15 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2640/2 v 
k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.16 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 17/2 a 
p.č. 595 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova.

p. Košutek



7.1.17 Záměr statutárního města Přerova - nájem prostoru sloužícího 
podnikání ve stavbě občanského vybavení č.p. 336, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  3820 v
k.ú. Přerov

p. Košutek

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova  - části pozemku p.č.  486  v k.ú. Kozlovice u Přerova.

p. Košutek

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku  p.č. 542/2 a p.č. 552/8 oba ostatní plocha 
ostatní komunikace  v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.3.2 Úplatný převod   nemovité věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 60, zahrada v  k.ú.  Dluhonice.

p. Košutek

7.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova  - části pozemku p.č.  206 v k.ú. Lýsky. 

p. Košutek

7.5.1 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 455/2 v 
k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –
budovy bydlení č.p.1721, příslušné k části obce Přerov I - Město, 
která je součástí  pozemku p.č.  445/1  v k.ú. Přerov (B. Němcové 
10).

p. Košutek

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova k tíži pozemku p.č. 1548 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.9.1 Bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerov.

p. Košutek

7.12.1 Bezesmluvní užívání pozemků p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č.
4996/10 a p.č. 4996/11 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.12.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 7279/34,  
p.č. 7279/36, oba v k.ú. Přerov, prominutím povinnosti (dluhu) 
osobě povinné z předkupního práva.

p. Košutek

7.12.3 Kupní smlouva – prodej dříví Ing. Měřínský
7.12.4 Udělení 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

7.13.1 Žádost o uzavření nájemní smluvy Ing. Měřínský
7.13.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům p. Košutek
7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 

p.č. 6604/1, v k.ú. Přerov – Kotce pro psy.
p. Košutek

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 4394/1, p.č. 4672/1, p.č. 5103, p.č. 5111, p.č. 5112/7, p.č. 
5113, p.č. 5114, p.č. 5116/1, p.č. 6786/1, p.č. 6805 vše v k.ú. 
Přerov- Přerov, rekonstrukce kanalizačního sběrače NA.

p. Košutek

7.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 5198/1, p.č. 2433/5 v k.ú. Přerov- Propojení stok AN a D2B, 
rozdělovací šachta Želatovská-Klivarova

p. Košutek

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov - SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
CETIN, Přerov, ul. Sokolská; CG5M_PRRV_PRYSO_OK. 

7.14.5 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 5207/20, p.č. 5207/99, p.č. 5207/100, p.č. 5290/103 vše v k.ú. 
Přerov - SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ CETIN, Přerov, 
ul. Želatovská; CG5M_PRRV_PRYZL_OK. 

p. Košutek



7.14.6 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemku , p.č. 1021 v k.ú. Žeravice - Přípojky 
vodovodu a kanalizace-Žeravice Přerov.

p. Košutek

8. Školské záležitosti
8.1 Předfinancování Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 zařazené 

do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší

Bc. Navrátil

8.2 Rozšíření Řídícího výboru projektu Místního akčního plánu 
vzdělávání pro ORP Přerov (MAP)

Bc. Navrátil

8.3 Žádost o poskytnutí dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek Bc. Navrátil
9. Sociální záležitosti Bc. Navrátil
9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil
9.2 Sociální služby města Přerova, p.o. - provozní příspěvek Bc. Navrátil
9.3 Žádost o dotaci - Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 

postižením přerovského regionu z.s.
Bc. Navrátil

9.4 Přijetí finančního daru - obec Radslavice Bc. Navrátil
10. Různé
10.1 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů

primátor

10.2 Podněty a připomínky z 20. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

primátor

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

12. Závěr, tiskové zprávy primátor

   Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


