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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 5.12.2016 

 

 

 

 

 

Svolávám 

59. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  8. prosince 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 primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 22 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka ze stavební uzávěry – “Přístavba vzorkovny – STAMI 
Hranice s.r.o.“. 

p. Košutek 

5.2 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 – 
materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 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 vyloučení uchazeče, výběru 
nabídky a schválení uzavření smlouvy na Část 2 veřejné zakázky 

Ing. Měřínský 
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6.2 Veřejná zakázka „Tiskové řešení Magistrátu města Přerova“ – 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.3 Vnitřní předpis „Zásady postupů a pravidel při pořizování stavebních 
investic SMPr“ 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr úplatného převodu nemovité věci z majetku  statutárního 
města Přerova části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov   

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – prodloužení výpůjčky 
nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova pozemků 
p.č. 2657/2, p.č. 2657/3, p.č. 2657/4, p.č. 2657/7, p.č. 2657/10, p.č. 
2657/13, p.č. 2657/15, p.č. 2657/17, p.č. 2657/18, p.č. 2657/19 a 
p.č. 2658 vše v k.ú. Přerov                                                          
Záměr výpůjčky nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova pozemků p.č. 2655/10, p.č. 2657/20 a částí  pozemků p.č. 
2655/2 a p.č. 2655/6 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru v budově bytový 
dům č.p. 1696,  příslušné k části obce Přerov I - Město, která je 
součástí pozemku p.č.  916 v k.ú. Přerov (Husova 11) 

p. Košutek 

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

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov - nebytové jednotky č. 
2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 
2630, příslušné k části obce Přerov-Město, na pozemku p.č. 2487/4 
v k.ú. Přerov (Optiky 3) 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573 příslušná k části obce 
Přerov I-Město                                                                                                                                                                                  

p. Košutek 

7.2.1 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 

7.2.2 Úplatný převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města 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  vše  ostatní plocha v 
k.ú. Přerov   

p. Košutek 

7.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemků  p.č. 456/6, p.č. 649/12 a p.č. 667/2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

7.4.1 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 2883/1, pozemku p.č. 
2883/222, pozemku p.č. 2883/225, pozemku p.č. 2883/227, 
pozemku p.č. 2883/230 a pozemku p.č. 2883/234 vše v k.ú. Přerov 
ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 
2883/119, část pozemku p.č. 2883/120, pozemek p.č. 2883/224, 
pozemek p.č. 2883/226, pozemek p.č. 2883/229, pozemek p.č. 
2883/231 a část pozemku p.č. 2883/233 vše v k.ú. Přerov ve 
vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR a.s. 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 404 v k.ú. Čekyně – dohoda o skončení nájmu 

p. Košutek 
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7.5.2 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nájem prostoru - jiného 
nebytového prostoru č. 555/5 ve stavbě pro administrativu č.p. 555 
(nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.3 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 

7.5.4 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 

7.5.5 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 

7.5.6 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 

7.5.7 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 436 v k.ú. Kozlovice u Přerova - dohoda o skončení 
nájmu 

p. Košutek 

7.5.8 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 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
5300/23 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova  p.č. 4135/20, p.č. 6633/1 a p.č. 7279/43 
vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku v majetku 
statutárního města Přerova p.č. 995/4 v k.ú. Přerov   

p. Košutek 

7.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku 
statutárního města v k.ú. Přerov, Dluhonice a Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

7.7.5 1) Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
3803/3, p.č. 75/1, p.č. 4979, p.č. 2883/26, p.č. 2883/28, p.č. 6030/2, 
p.č. 6026/6, p.č. 6046/1, p.č. 6857/10, p.č. 6857/14, p.č. 1019/14, 
p.č. 1019/12, p.č. 1019/1, p.č. 5067, p.č. 4964/4, p.č. 5070/1, p.č. 
1042/1, p.č. 5050/1, p.č. 4965/2, p.č. 552/1, p.č. 587/1, p.č. 4939, 
p.č. 4956/1, p.č. 4957/2, p.č. 4969/1, p.č. 601/3, p.č. 3798, p.č. 
5085, p.č. 3751/1, p.č. 3779, p.č. 4946/1, p.č. 4983/1, p.č. 5084/10, 
p.č. 4293/1, p.č. 2161, p.č. 3445/11, p.č. 2883/1, p.č. 2883/25, p.č. 
5307/84, p.č. 2883/27, p.č. 5196/1  vše v k.ú. Přerov.                                                                                                    
2) Souhlas s právem provést stavbu dočasného náhradního zdroje 
tepla na pozemcích p.č. 739/13, p.č. 740/2, p.č. 3453/1, p.č. 225, 
p.č. 3751/1, p.č. 3800/2, p.č. 3820, p.č. 4160/1, p.č. 4394/1, p.č. 
75/1, p.č. 1019/1, p.č. 1981/36, p.č. 2405/1, p.č. 2645/1, p.č. 
2680/1, p.č. 2680/45, p.č. 2883/1, p.č. 2883/28, p.č. 3161/1, p.č. 
3161/20, p.č. 5196/1, p.č. 5307/84, p.č. 5307/85 vše v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 
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7.7.6 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova   p.č.  5198/1 a p.č. 2433/5 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.7 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
2883/1, p.č. 2883/80 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.8.1 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytové jednotky č. 190/102  jiný nebytový prostor  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 2) 

p. Košutek 

7.12.1 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 

7.12.2 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 vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností 
(dluhu) osobě povinné  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. 708 ostatní 
plocha, silnice v k.ú. Penčičky, prominutí povinností ( dluhu)  osobě 
povinné z předkupního práva 

p. Košutek 

7.12.4 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 15, p.č. 16, 
p.č. 20 a p.č. 287 vše v k.ú. Čekyně  prominutí povinností (dluhu) 
osobě povinné z předkupního práva 

p. Košutek 

7.13.1 Žádost o uzavření nájemní smlouvy  Ing. Měřínský 

7.13.2 Žádost o výměnu bytu  Ing. Měřínský 

7.13.3 Odklizení holubího trusu z půdního prostoru u domů Kojetínská 
1824 - 1831 

Ing. Měřínský 

7.13.4 Žádost o uzavření nájemní smlouvy  Ing. Měřínský 

7.13.5 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - výběrové 
řízení 

p. Košutek 

7.14.1 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemcích p.č. 441 a p.č. 433/1 oba v k.ú. Vinary u 
Přerova – „NOVOVSTAVBA RD PŘEROV- VINARY parc. č. 151/37, 
151/38, 196 v k.ú. Vinary u Přerova- splašková kanalizace, 
vodovodní přípojka a vjezd k RD.“ 

p. Košutek 

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
58/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova  - NNv.“  

p. Košutek 

7.14.3 Žádost o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu na pozemku p.č. 185 v k.ú. Popovice u Přerova  - „Vjezd k 
RD na parc. č. 122/9 v k.ú. Popovice u Přerova.“ 

p. Košutek 

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
473/1, v k.ú. Předmostí – „Parkovací plocha pro polyfunkční dům  
parc. č. 276 v k.ú. Předmostí“ 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Hodnocení práce ředitelů  Bc. Navrátil 

8.2 Úprava platu ředitelky  Bc. Navrátil 

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

Bc. Navrátil 

8.4 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – realizace projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

8.5 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – realizace projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 
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9. Sociální záležitosti  

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

Bc. Navrátil 

9.2 Charita Olomouc - žádost o souhlasné stanovisko obce s realizací 
projektu "KDE DOMOV MŮJ?" 

Bc. Navrátil 

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

9.4 Veřejná zakázka „Zajištění služby Senior taxi v Přerově“ – 
rozhodnutí o vyloučení uchazeče a výběru nejvhodnější nabídky, 
schválení uzavření smlouvy 

Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 
území města Přerova pro rok 2017. 

p. Košutek 

10.2 Vymáhání smluvní pokuty za společností RotaGroup s. r. o. - návrh 
na uzavření dohody o narovnání 

primátor 

10.3 Smlouva o zajištění reklamy – materiál na stůl Ing. Měřínský 

10.4 Žádost o použití znaku města Přerova – materiál na stůl primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 

 


