
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 31.10.2016 

 

Svolávám 

56. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  3. listopadu 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  

3.1 Návrh na personální změny primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 20 Ing. Měřínský 

4.2 Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo 
Přerov a. s. 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

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

p. Košutek 

5.2 Výjimka ze stavební uzávěry pro stavbu – 
“RVDSL1707_M_M_PRRR3-PRRV1HR_OK“. 

p. Košutek 

5.3 Propojení cyklostezky Velká Dlážka a nábřeží PFB p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2646/2016 na 
realizaci stavby „Odstranění části stavby požární nádrže u 
restaurace Haná v Přerově a přemístění sochařských fragmentů“  

Ing. Měřínský 

6.2 Regenerace Přerov II  - Předmostí, etapa 12. v roce 2017 Ing. Měřínský 

6.3 Přemístění plastiky „Matčino srdce“ u Základní školy Svisle 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 nabídek, posouzení splnění podmínek 
účasti a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.5 Vnitřní předpisy Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov a Zásady 
postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerov 

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“ – rozhodnutí o výběru nabídky a schválení 
uzavření smlouvy na Část 1 veřejné zakázky 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
6752/5, p.č. 6752/58 a p.č. 6752/70 vše  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 



7.1.2 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 30/7 v 
k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                          

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 94/4 v 
k.ú. Popovice u Přerova       

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru v budově bytový 
dům č.p. 64,  příslušné k části obce Přerov I - Město, která je 
součástí pozemku p.č.  3346/7 v k.ú. Přerov - bezbariérová garáž 
Kozlovská 17 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
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 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov - prostoru sloužícího 
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 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - prostoru sloužícího 
podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. 
Přerov (Velká Dlážka 46) 

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov -  prostoru sloužícího 
podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v 
k.ú. Přerov (U Bečvy 2) 

p. Košutek 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 
2588/101 a č. 2588/102 v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 
2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) 

p. Košutek 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 
191/103 v budově bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 
4) 

p. Košutek 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/1 
v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                          

p. Košutek 

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1099, p.č. 
1100, p.č. 1218, p.č. 1227, p.č. 1249, p.č. 1313, p.č. 1405, p.č. 
1541 a p.č. 1632 vše v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 479/1 v 
k.ú. Předmostí  

p. Košutek 

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

p. Košutek 



7.1.15 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 492/3 v 
k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.1.17 Nájem  nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 6704/11  v k.ú. Přerov   

p. Košutek 

7.1.18 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5069 v 
k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                         

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova části pozemků p.č. 590/2, p.č. 588/7 a p.č. 587/2 vše v 
k.ú.  Kozlovice u Přerova    

p. Košutek 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov a zřízení práva 
provést stavbu na pozemku p.č. 2155/1 v k.ú.Přerov   

p. Košutek 

7.2.3 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 

7.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 450/7, p.č. 450/8  oba  v k.ú. Lověšice u 
Přerova 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru sloužícího 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 

7.5.2 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a zřízení 
služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – na části 
pozemku p.č. 435 v k.ú. Vinary u Přerova  

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 4970  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. 
458/2, p.č. 460/1, p.č. 462/2, p.č. 459, p.č. 4938/1 a p.č. 4940 vše 
v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích  p.č. 5215/5, p.č. 5215/29, p.č. 5215/41, p.č. 
5290/131 a p.č. 5289/2 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4957/15, 
p.č. 7289/21, p.č. 7289/62, p.č. 820/2, p.č. 820/3, p.č. 7289/37, 
p.č. 7289/38,  p.č. 7289/39,  p.č. 7289/40,  p.č. 7289/41,  p.č. 
728942/,  p.č. 1048/17, p.č. 1048/26, p.č. 7289/3, p.č. 7289/4, p.č. 
7289/16, p.č. 7289/17, p.č. 7289/22, p.č. 7289/57, vše v k.ú. 
Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným  z 
předkupního práva 

p. Košutek 

7.12.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 1145/42, v 
k.ú. Dluhonice, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným  z 
předkupního práva 

p. Košutek 



7.12.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/1, v 
k.ú. Přerov  prominutím povinností (dluhu) osobám povinným  z 
předkupního práva 

p. Košutek 

7.12.4 Vyhlášení výběrového řízení na provozovatele pravidelných 
městských trhů a  jarmarků 

Ing. Měřínský 

7.12.5 Žádost o vydání souhlasu s dotčením částí pozemků a s 
umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví města Přerova- 
„Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba“ 

p. Košutek 

7.12.6 Výpověď Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na textil 
uzavřené dne 25.04.2015 mezi statutárním městem Přerov a 
provozovatelem, Danielem Badurou 

Ing. Měřínský 

7.13.1 Výpůjčka bytu  č. 495/9 v objektu k bydlení č.p. 495 (Kopaniny 10) Ing. Měřínský 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 2657/2, p.č. 2656/1, p.č. 2638/1 vše v k.ú. Přerov – „Bečva, 
Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem.“  

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Přerov 

Bc. Navrátil 

8.2 Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – vzdání se pracovního místa 
ředitelky 

Bc. Navrátil 

8.3 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – realizace projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k 
obecnímu bytu 

Bc. Navrátil 

9.2 Krizové bydlení - návrh na uzavření krátkodobé nájemní smlouvy Bc. Navrátil 

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

Bc. Navrátil 

9.4 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil 

9.5 Přijetí finančního daru - obec Lazníky Bc. Navrátil 

9.6 Veřejná zakázka na zajištění služby Senior taxi v Přerově  Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Vnitřní předpis č. …/2016 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve 
správním obvodu matričního úřadu Přerov 

primátor 

10.2 Návrh na uzavření smlouvy – webmastering. Ing. Měřínský 

10.3 Darovací smlouva - vítězové soutěže „Předzahrádka roku 2016" Ing. Měřínský 

10.4 Fotosoutěž Přerovské příběhy primátor 

10.5 Žádost o použití znaku statutárního města Přerov Primátor 

10.6 Projednání změny stanov dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 
střední Moravy 

primátor 

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

 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


