
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 23.1.2017 

 

Svolávám 

62. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  26. ledna 2017 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 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 2 Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření - převody Ing. Měřínský 

4.3 Uzavření smlouvy o spořícím účtu s výpovědní lhůtou se Sberbank 
CZ, a. s. 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního 
města Přerova pro období 2014 - 2020 - naplňování Akčního plánu 
na r. 2014-2016, návrh Akčního plánu na r. 2017-2018 

p. Košutek 

5.2 Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující 
místní části s Přerovem - dodatek č. 1 

Ing. Měřínský 

5.3 Územní studie veřejného prostranství místní části Přerov XII-
Žeravice a Přerov IV-Kozlovice 

p. Košutek 

5.4 Vyřazení dokumentace z ostatního dlouhodobého nehmotného 
majetku města 

p. Košutek 

5.5 Územní studie veřejných prostranství Ing. arch. Horký 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - 
Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“ – schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek 
účasti a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Přerovské listy“ -  schválení „Výzvy k podání 
nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího 
řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

6.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Regenerace sídliště 
Přerov II – Předmostí, 12. etapa“  

Ing. Měřínský 

6.4 Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského v Přerově Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova v souvislosti s realizací 
stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – 
Předmostí“  

p. Košutek 



7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání  v budově jiná stavba č.p. 122, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  34 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 20) 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví  statutárního města Přerova – prostor sloužící podnikání 
v budově občanské vybavenosti č.p. 100, příslušné k části obce 
Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č.  7 v k.ú. 
Žeravice (Na návsi 40) 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č.  
2631/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2631, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 
zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (Vaňkova 14) 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
v majetku statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 166 v 
k.ú. Popovice u Přerova a smlouva o právu provést stavbu 
oplocení na části p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova. 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod a pacht 
nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 621/3 v k.ú. Předmostí a smlouva o právu provést 
stavby oplocení na části pozemku p.č. 621/3 v k.ú. Předmostí.  

p. Košutek 

7.1.7 Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem 
statutárního města Přerova  

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov – bezúplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 51/1 a 
p.č. 52/1 v k.ú.  Dluhonice 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – objektu rodinný dům č.p. 35, příslušný k části obce 
Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části 
pozemku p.č. 155/1, objektu zemědělské stavby č.p. 206, 
příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí 
pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 155/4 vše 
v k.ú. Henčlov 

p. Košutek 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v 
k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.5.1 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 

7.6.1 Dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené  mezi statutárním 
městem Přerov, jako půjčitelem  a Tenisovým klubem Precolor 
Přerov, jako vypůjčitelem 

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti  ve prospěch statutárního 
města Přerova na  pozemku p.č. 6577/190 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.2 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 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5825/1 v 
k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova  

p. Košutek 



7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova p.č. 2155/1 a  p.č. 2162/2 oba v k.ú. 
Přerov   

p. Košutek 

7.7.5 Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – p.č. 58/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

7.7.6 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 164 v k.ú. Žeravice  

p. Košutek 

7.12.1 Zřízení odtahové služby na území statutárního města Přerova Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření 
Mateřské škole Píšťalka, Přerov, Máchova 8  

Bc. Navrátil 

8.2 Základní škola Přerov, Trávník 27 – zadání zpracování projektové 
dokumentace  

Bc. Navrátil 

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

Bc. Navrátil 

8.4 Uzavření nájemních smluv k movitým věcem v rámci projektu 
Místní akční plán vzdělávání pro ORP Přerov (MAP) 

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Program prevence kriminality 2017 Ing. Kohout 

10.2 Pilotní projekt mozaikovité seče v Přerově Ing.arch. Horký 

10.3 Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2016 - nominace Bc. Navrátil 

10.4 Dotace na obnovu interiéru farního kostela sv. Maří Magdalény v 
Přerově-Předmostí. 

p. Košutek 

10.5 Dotace na III. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově. p. Košutek 

10.6 Vnitřní předpis č……/2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 
17/2016 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním obvodu 
matričního úřadu Přerov 

primátor 

10.7 Návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova a návrh na stanovení dne, od 
kterého bude poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova.   

primátor 

10.8 Použití znaku města Přerova primátor 

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

 

11.1 Podněty a připomínky z 24. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova 

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


