
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 13.2.2017 

 

Svolávám 

63. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  16. února 2017 ve 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   

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření - převody - část 2 Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 3 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Urbanistická soutěž na okolí tzv. "průpichu" p. Košutek 

5.2 Přerovská stavba roku p. Košutek 

5.3 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního 
města Přerova pro období 2014 - 2020 - doplnění návrhu Akčního 
plánu na r. 2017-2018 

p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Investiční akce nad 500 tis. Kč roku 2017  Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Kopaniny – stavební úpravy chodníku před 
zdravotním střediskem v Přerově“ – schválení zadávacích 
podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.3 II/434 Kozlovice – chodníky kolem průtahu a přeložka veřejného 
osvětlení v Přerově IV-Kozlovicích - Smlouva o realizaci překládky 
sítě elektronických komunikací č.  VPI/MS/2017/00013 

Ing. Měřínský 

6.4 Přeložka veřejného osvětlení ul. Svépomoc - žádost o dotaci Ing. Měřínský 

6.5 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerov-oprava hradeb v 
jihozápadní části hradního příkopu - žádost o dotaci 

Ing. Měřínský 

6.6 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Demolice bytových 
domů na ulici Škodova v Přerově“  

Ing. Měřínský 



7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova –   id. ¼ pozemku p.č. 386/5 v 
k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 65 v k.ú. Lověšice u 
Přerova 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemků p.č. 5318 a p.č. 5319 v 
k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova –   části pozemku p.č. 5198/17 v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 301/1 v k.ú.  
Henčlov 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov  - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2625/5,  
pacht  p.č. 2625/20 a p.č. 2625/21 vše  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka pozemků p.č. 6820/1, 
p.č. 6824/13, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20,  p.č. 6820/21 a p.č. 
6820/22 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.8 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 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - 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 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – 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 

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova -  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 

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 401, 
pozemku p.č. 402, částí pozemků p.č. 406, p.č. 407 a 171 vše v k.ú. 
Žeravice 

p. Košutek 

7.1.14 Záměr restaurování betonové sochy „Hudebníka“, která je umístěna 
v areálu městského hřbitova v Přerově, na pozemku p.č. 1873/1 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.1 Souhlas s právem provést stavbu „II/436 Přerov, ul. Kojetínská“ na 
pozemcích p.č. 4977, p.č. 4963, p.č. 4964/4, p.č. 4964/5, p.č. 
7289/48, p.č. 7289/61, p.č. 4957/2 vše v k.ú. Přerov. Bezúplatný 
převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 4961/3 v k.ú.  Přerov. 

p. Košutek 



7.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov  pozemku p.č. 51/1 a p.č. 52/1 v k.ú.  Dluhonice 

p. Košutek 

7.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemků  p.č. 465/6, p.č. 649/12 a p.č. 667/2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem a pacht nemovité věci majetku statutárního města Přerova - 
nájem pozemku  p.č.  st. 558 a pacht části pozemku p.č. 263, oba v 
k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  - 
nájem části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.5.3 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 

7.5.4 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 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerov p.č. 101/3 a p.č. 101/5 v k.ú. Újezdec u 
Přerova 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova  p.č. 6545 
v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemcích p.č. 327 a 
p.č. 313/2 oba  v k.ú. Újezdec  u Přerova  v majetku statutárního 
města Přerova, ve prospěch pozemků p.č. 322, p.č. 324, p.č. 325, 
vše v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

7.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č.  
528/7 a p. č. 571/2 oba v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.7.6 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
6714/1 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. 
4672/1, p.č. 5114 a p.č. 5116/1, vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.8 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
5084/16 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.9 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 182 
v k.ú. Popovice u Přerova 

p. Košutek 

7.12.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 18.12.2015 mezi statutárním 
městem Přerov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s 
realizací stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, 
Přerov – Předmostí“  

p. Košutek 

7.12.2 Udělení pověření vedoucímu odboru správy majetku a komunálních 
služeb MMPr 

p. Košutek 

7.12.3 Vnitřní předpis o posuzování návrhů na kácení stromů Ing. Měřínský 

7.12.4 Realizace projektů na rekonstrukci kontejnerových stanovišť p. Košutek 



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

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.13.1 Aplikace inflační doložky na nájemné v městských bytech  Ing. Měřínský 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
4946/1 v k.ú. Přerov – „Energetická opatření bytového domu 
Mervartova 7, Přerov“ – revitalizace včetně zateplení objektu k 
bydlení č.p. 629, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
520/1 v k.ú. Předmostí – „Stavební úpravy RD – Předmostí, ul. 
Prostějovská č. 110/18“ – zateplení objektu k bydlení č.p. 110, 
příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, který je součástí 
pozemku p.č.  st. 124 v k.ú. Předmostí. 

p. Košutek 

7.14.3 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemku p.č. 548/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova - „GARÁŽ 
– PARCELA ČÍSLO 565 PŘEROV IV – KOZLOVICE – SO 101 
ÚPRAVA CHODNÍKU – SJEZD.“  

p. Košutek 

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
2645/1 v k.ú. Přerov – „Realizace energeticky úsporných opatření – 
Nemocnice Přerov – domov sester“ –  zateplení obvodového pláště 
objektu č.p. 167, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č. 2645/48 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.14.5 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 

7.14.6 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 551/2, p.č. 552/1, p.č. 552/9, p.č. 587/1, p.č. 4937, p.č. 4957/2, 
p.č. 4957/3, vše v k.ú. Přerov – nové uložení optického kabelu s 
propojením rozvaděčů na ul. Velké Novosady a ul. Bratrské v 
Přerově. 

p. Košutek 

7.14.7 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
1018 v k.ú. Dluhonice – „Přerov – Dluhonice, p.č. 1506, kabelová 
přípojka NNk“. 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – realizace projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

8.2 Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 – realizace projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

8.3 Projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě mateřské 
školy  

Bc. Navrátil 

8.4 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.5 Zpráva o třídách se sportovním zaměřením na Základní škole 
Přerov, Za mlýnem 1  

Bc. Navrátil 

8.6 Financování projektů škol před obdržením schválených dotací z 
„Šablon MŠMT ČR“  

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

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

Bc. Navrátil 



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

9.3 Senior taxi Přerov primátor        
Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Změna v zastupovaní města v Asociaci měst pro cyklisty p. Košutek 

10.2 Nové složení Pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání 
s komunálním odpadem 

p. Košutek 

10.3 Smlouva o zajištění reklamy Ing. Měřínský 

10.4 Smlouva o zajištění reklamy Ing. Měřínský 

10.5 Personální změna - Hlavní inventarizační komise Ing. Měřínský 

10.6 Návrh na personální změnu Ing. arch. Horký 

10.7 Návrh na personální změny primátor 

10.8 Žádost o zapojení města do kampaně  "Vlajka pro Tibet". primátor 

10.9 Použití znaku města Přerova primátor 

10.10 Smlouva o výpůjčce živého zvířete primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


