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RADA  MĚSTA  PŘEROVA

   V Přerově dne 3.10.2016

Svolávám
54. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 5. října 2016 v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady 
města, nám. T.G.M. 1

PROGRAM:
---------------

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 18 Ing. Měřínský
4.2 Záměr přijetí úvěru Ing. Měřínský
4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2016, o regulaci provozování loterií a 

jiných podobných her
Ing. Měřínský

5. Rozvojové záležitosti
5.1 Telematické systémy pro veřejné parkování Ing. arch. Horký
5.2 Propojení Žerotínovo náměstí - ulice Kainarova, veřejná technická 

infrastruktura
p. Košutek

5.3 Výjimka ze stavební uzávěry – “Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 
Přerov“.

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“ - rozhodnutí o 
vyloučení uchazeče, výběru nabídky a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným uchazečem

Ing. Měřínský

6.2 Smlouva o poskytování právních služeb – materiál na stůl primátor
7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci v 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 301/1 v k.ú.  
Henčlov

p. Košutek
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7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 896 v k.ú. Čekyně 
a pozemku p.č. 460 v k.ú. Vinary u Přerova za pozemky p.č. 4816/2 
a p.č. 6834/13 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní 
správa Prostějov

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova pozemků p. č. 1140 a  p.č. 
1145/16  a částí pozemků p.č. 1138 , p.č. 1137/1 a p.č. 1137/8  vše 
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č. 1355 v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova spoluvlastnických podílů 
pozemků p.č. 7166/8, p.č. 7164/16 a p.č. 7164/21 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí -
pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 
684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část pozemku p.č. 2579 v 
k.ú. Přerov – uzavření Dodatku č. 2 budoucí směnné smlouvy

p. Košutek

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov  pozemku p.č. 1486 a směna pozemku p.č.  1487 za 
pozemek p.č. 1475 vše v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví statuárního 
města Přerov

p. Košutek

7.3.2 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - částí pozemků   p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a 
pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 
4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov

p. Košutek

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

p. Košutek

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí

p. Košutek

7.5.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4724/1 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.11.1 Výpůjčka/darovací smlouva na movité věci v rámci stavby 
protipovodňového opatření s názvem "Bečva, Přerov -
protipovodňová ochrana nad jezem - 1L/08 - nábřežní betonová 
zídka" statutárním městem Přerov.

p. Košutek

7.12.1 Zřízení předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem -
pozemkům p.č. 5307/2 a p.č. 5307/107 včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107, vše v 
k.ú. Přerov

p. Košutek

7.12.2 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

7.12.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o pořádání pravidelných městských trhů a 
městských jarmarků.

Ing. Měřínský

7.12.4 Udělení pověření k uzavírání krátkodobých smluv na pronájem 
nebytových prostor úřadoven, kulturních domů a dělnického domu v 
místních částech Přerova včetně podmínek užívání

p. Košutek

7.14.1 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemku , p.č. 1021 v k.ú. Žeravice - Plynofikace RD, 
Pod Lesem 179, Přerov XII-Žeravice

p. Košutek
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7.14.2 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemcích p.č. 327 a p.č. 313/2 v k.ú. Újezdec u 
Přerova- Novostavba RD s garáží, včetně oplocení, retenční nádrže 
a napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.

p. Košutek

8. Školské záležitosti
9. Sociální záležitosti
9.1 Vyjádření města Krajskému úřadu Olomouckého kraje Bc. Navrátil
9.2 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 

33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

9.3 Žádost o dotaci - Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 
postižením přerovského regionu z.s.

Bc. Navrátil

9.4 Senior taxi v Přerově Bc. Navrátil
10. Různé
10.1 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2017 a stanovení úředně 

určené místnosti pro uzavírání sňatků
primátor

10.2 Pověření k uzavírání sňatků primátor
10.3 Použití znaku města Přerova primátor
10.4 Novelizace nařízení města Přerova - tržní řád primátor
10.5 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu kouření na 

dětských hřištích 
primátor

10.6 Zahraniční pracovní cesta Kedzierzyn-Kozle – materiál na stůl primátor
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města
primátor

12. Závěr, tiskové zprávy

    Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


