
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 

 
        V Přerově dne 9.1.2017 

 

Svolávám 

61. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  11. ledna 2017 v 13.00 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, nám. T.G.M. 1 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh na personální změnu primátor 

3.2 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jejich jednáních za II. pololetí roku 2016 

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 24 Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 1 Ing. Měřínský 

4.3 Útulek pro zvířata - přijetí daru Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

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

p. Košutek 

5.2 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje – změna, 
aktualizace 

p. Košutek 

5.3 Změna Územního plánu Prosenice p. Košutek 

5.4 Přerovská stavba roku 2016 p. Košutek 

5.5 Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města 
Přerova 

Ing. arch. Horký 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově v 
ulici Dluhonská 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Výměna elektroinstalace u společných prostor 
v bytových domech nám. Fr. Rasche 3 a 7, Husova 7 a 9 v 
Přerově“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 

Ing. Měřínský 



7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
5063/3  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - 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 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – prostor v budově 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 

7.1.4 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 

7.1.5 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovité 
věci z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
4394/1 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku  p.č. 
2155/1  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – nájem  nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova  -  pozemku p.č. 1252/7 v 
k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov směna nemovitých věcí - částí  
pozemků p.č. 105 a  p.č. 106 v majetku statutárního města 
Přerov za část pozemku p.č. 108/1 ve vlastnictví SBD Přerov vše 
v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerov – bezúplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku 
p.č. 1784  v  k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov   pozemku p.č. 1485, p.č. 
1486 a p.č.  1487 v k.ú. Dluhonice  za pozemek p.č. 15/1, p.č. 
15/2, p.č. 15/3, p.č. 15/4, p.č. 15/6, p.č. 15/7, p.č. 1145/12, p.č. 
1145/13 a p.č. 1145/14 vše v  k.ú. Dluhonice ve vlastnictví  TJ 
Sokol Dluhonice. 

p. Košutek 

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 62 v 
k.ú. Dluhonice                                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – spoluvlastnického 
podílu pozemku p.č. 5736/1 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                          

p. Košutek 

7.1.14 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 

7.1.15 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 



7.1.16 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 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 6768/13, 
p.č. 6772/1, p.č. 6772/4, p.č. 6801, p.č. 6822, p.č. 6829/7 a p.č. 
6835/2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo 
hospodaření Střední zemědělská škola Přerov 

p. Košutek 

7.1.18 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 
4306/40 a p.č. 4306/24   v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.19 Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem 
statutárního města Přerova  

p. Košutek 

7.5.1 1. Nájem nemovité věci v 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                                                                                                                                                                   
2. 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 

7.5.2 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 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemku p.č. 2405/1 
v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova  

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 185 a p.č. 186 oba v k.ú.  Popovice u Přerova  

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 4293/1 
v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 
5207/20, p.č. 5207/99, p.č. 5207/100 a p.č. 5290/103 v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.7.5 Zřízení věcného břemene -služebnosti a smlouva o právu 
provést stavbu k tíži pozemku p.č. 1053/1 v k.ú. Dluhonice. 

p. Košutek 

7.8.1 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – prostoru sloužícího podnikání v budově k bydlení č.p. 
968, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov (Komenského 25) 

p. Košutek 

7.9.1 Převod movitých věcí z vlastnictví společnosti Technické služby 
města Přerova, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova  

p. Košutek 

7.12.1 Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku 
p.č. 633/41 v k.ú. Předmostí Mgr. Lindou Palackou a částem 
pozemků p.č. 526/5 a p.č. 633/41 v k.ú. Předmostí Davidem 
Willmannem. 

p. Košutek 

7.12.2 Souhlas s umístěním stavby Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-
Přerov, aktualizace DÚR vč. objektů s ní souvisejících na 
pozemcích ve vlastnictví/spoluvlastnictví statutárního města 
Přerova 

p. Košutek 

7.12.3 Vyhlášení výběrového řízení na provozovatele pravidelných 
městských trhů a  městských jarmarků 

Ing. Měřínský 

7.12.4 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 
dodávce elektrické energie – kontejnerové stání Přerov, 
Jasínkova 19 

p. Košutek 



7.12.5 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie – kontejnerové 
stání Přerov, tř. 17. listopadu 32 

p. Košutek 

7.14.1 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemku p.č. 5745/18 v k.ú. Přerov - „PARKOVACÍ 
MÍSTA PŘEROV -  NA JIŽNÍ - vjezd ke dvěma parkovacím 
stáním“  

p. Košutek 

7.14.2 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemku p.č. 403/1 v k.ú. Přerov - „Akcelerátor IT a 
jazykové vzdělanosti v městě Přerov k.ú.: Přerov, p.č. 433, 434, 
Boženy Němcové 7, Přerov – sjezd pro imobilní osoby“  

p. Košutek 

7.14.3 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. 143/22, k.ú. Lýsky. 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  Bc. Navrátil 

8.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.3 Úprava platu ředitele   Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na 
území statutárního města Přerov 

Bc. Navrátil 

9.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS Bc. Navrátil 

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

Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Návrh Komise pro otevřenou radnici Ing. arch. Horký 

10.2 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci primátor 

10.3 Návrh na změnu pravidel vyplácení měsíčních peněžitých plnění 
předsedům a členům výborů Zastupitelstva města Přerova a 
předsedům a členům komisí Rady města Přerova, kteří nejsou 
členy Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

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

primátor 

10.5 Uzavření dohody o splátkách primátor 

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

 

11.1 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 
 

 


