
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 21.11.2016 

 

Svolávám 

57. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  24. 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 komise pro otevřenou radnici - opendata Ing.arch.Horký 

3.2 Kontrola usnesení RM č. 2045/54/11/2016. p. Košutek 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Obecně závazná vyhláška č..../2016, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 21 Ing. Měřínský 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017 Ing. Měřínský 

6. Rozvojové záležitosti  

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

p. Košutek 

6.2 Dohoda o ukončení plánovací smlouvy p. Košutek 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Rozšíření kompostárny v Žeravicích Ing. Měřínský 

7.2 Modernizace místa křížení-mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. 
Dluhonská“ – uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.   

Ing. Měřínský 

7.3 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2969/2016 na 
realizaci stavby s názvem „Stavební  úprava chodníku a  zastávky  
BUS ul. Na Návsi, Žeravice “ 

Ing. Měřínský 

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

7.5 Demolice bytových domů na ul. Škodova - podání žádosti o dotaci Ing. Měřínský 

7.6 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy“ Ing. Měřínský 

7.7 Veřejná zakázka „Výměna elektroinstalace u společných prostor v 
bytových domech nám. Fr. Rasche 3 a 7, Husova 7 a 9 v Přerově“ 
– schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

7.8 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 
1250/1, 750 02 Přerov –– méněpráce, schválení dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo č. SML/2691/2016 

Ing. Měřínský 



7.9 Veřejná zakázka „Náhradní výsadby 2016“ – rozhodnutí o 
vyloučení uchazeče a výběru nejvhodnější nabídky, schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

8. Majetkoprávní záležitosti  

8.1.1 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 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova části pozemku p.č. 5041/1 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

8.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 647 v k.ú. Předmostí  

p. Košutek 

8.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 760/1 a p.č. 937/4 oba v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

8.2.4 Převod nemovitých věcí ve 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. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/23 a 
p.č. 2626 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8.3.1 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – 
kanalizace vybudované na pozemcích p.č. 271/8, p.č. 273/4, p.č. 
475 a p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                             
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch 
statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 271/8, p.č. 273/4 
a p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

p. Košutek 

8.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 662/3 v k.ú.  Henčlov 

p. Košutek 

8.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města 
Přerova části pozemku  p.č. 4131 v k.ú. Přerov   

p. Košutek 

8.3.4 Úplatný převod   nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 60 zahrada v  k.ú.  Dluhonice 

p. Košutek 

8.4.1 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 

8.5.1 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 

8.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerov p.č. 
4394/1 a p.č. 6785/1 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
593/1, p.č. 592/1, p.č. 590/1, p.č. 479/1, p.č. 464/3, p.č. 589, p.č. 
622, p.č. 587, p.č. 592/2, p.č. 30/7 vše v k.ú. Předmostí, p.č. 166 v 
k.ú. Popovice u Přerova 

p. Košutek 

8.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
5290/2 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
5104/1, p.č. 4360, p.č. 4384, p.č. 4383, p.č. 4344/4, p.č. 4293/3, 
p.č. 4345/2, p.č. 5104/6 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 



8.7.5 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 3749/1, p.č. 4950, p.č. 5095, p.č. 
5092, p.č. 5091, p.č. 4945/1, p.č. 3619/1, p.č. 3686/1 vše v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

8.7.6 Zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva  o právu 
provést stavbu k tíži pozemků p.č. 412/1, p.č. 416/1 a p.č. 419 v 
k.ú.  Lýsky  

p. Košutek 

8.12.1 Smlouva o poskytnutí dotace – úhrada nákladů na hospodaření v 
lesích  

Ing. Měřínský 

8.12.2 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a zřízení 
služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – na části 
pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně  

p. Košutek 

8.12.3 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 

8.12.4 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s 
realizací stavby „I/55 Přerov, průtah centrem, I. etapa“ 

p. Košutek 

8.12.5 Uzavření smlouvy o bezúplatném postoupení práv a povinností - 
Umístění kotců na pozemku útulku pro psy v lokalitě Rybníky v 
Přerově. 

Ing. Měřínský 

8.12.6 Přijetí peněžitého daru účelově určeného na nákup a montáž 
herních prvků na dětská hřiště ve vlastnictví statutárního města 
Přerova   

Ing. Měřínský 

8.12.7 Autobusová zastávka ul. Dvořákova v Přerově – Smlouva o 
realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MS/2016/00137 

p. Košutek 

8.12.8 Autobusová zastávka ul. Sportovní v Předmostí – Smlouva o 
realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MS/2016/00138. 

p. Košutek 

8.13.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení  Ing. Měřínský 

8.13.2 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

8.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 101/3 a p.č.101/5 v k.ú. Újezdec u Přerova - Přípojka 
splaškové kanalizace k byt. domu č.p. 245/1. 

p. Košutek 

8.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov - Účelová komunikace a dopravní 
napojení na sil. I/47. 

p. Košutek 

8.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov  - Zřízení nové rampy u hlavního vstupu 
bytového domu č.p. 843/14, U Tenisu v Přerově. 

p. Košutek 

8.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 419 v k.ú. Lýsky - PŘEROV LÝSKY – VODOVODNÍ 
PŘÍPOJKA K RD, parc. č. 143/18, k.ú. Lýsky. 

p. Košutek 

8.14.5 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 5103, p.č. 5010/1, p.č. 4737, p.č. 4753/6, p.č. 2680/20, p.č. 
5021 a p.č. 2645/1 vše v k.ú. Přerov – Bečva, Přerov – 
protipovodňová ochrana města nad jezem - hradidlové komory na 
kanalizačních stokách. 

p. Košutek 

9. Školské záležitosti  

9.1 Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  Bc. Navrátil 

9.2 Souhlas zřizovatele s partnerstvím Základní školy Přerov, Trávník 
27 v rámci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání  

Bc. Navrátil 



9.3 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 – realizace projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

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

Bc. Navrátil 

9.5 Úprava platů ředitelů Bc. Navrátil 

9.6 Odměny ředitelům škol a školských zařízení   Bc. Navrátil 

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

Bc. Navrátil 

10. Sociální záležitosti  

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

Bc. Navrátil 

11. Různé  

11.1 Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 - 
2020 

Ing. Kohout 

11.2 Mezinárodní dopravní seminář v Přerově a Město s dobrou 
adresou 

Ing.arch.Horký 

11.3 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty pro rok 2017. 

p. Košutek 

11.4 Účelová dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón 
v roce 2016. 

p. Košutek 

11.5 Darovací smlouva – JSDH Přerov primátor 

11.6 Cestovní náhrady primátor 

11.7 Návrh  na  stanovení  výše  paušální  částky,  která  přísluší  v  
roce  2017 jako náhrada výdělku, ušlého některým členům 
Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

primátor 

11.8 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

11.9 Žádost o použití praporu města Přerova primátor 

11.10 Podněty a připomínky z 22. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova. 

primátor 

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

 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


