
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 27.2.2017 

 

Svolávám 

64. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  2. března 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 č. 4 Ing. Měřínský 

4.2 Informace o provedené kontrole herních zařízení na území 
statutárního města Přerova 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Změna č. 4B Územního plánu města Přerova - vydání p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Oprava a doplnění 
systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním 
koupališti v Penčicích“  

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. 
etapa“ -  schválení zadávacích podmínek, schválení zahájení 
zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

6.3 Přeložka veřejného osvětlení ul. Svépomoc, Přerov - materiál na 
stůl 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – 
pozemku p.č. st. 803/7 a p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí za 
pozemek p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 



7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 4790/1, 
p.č. 4795/1 a pozemku p.č. 4795/2 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.3 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 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 
2680/21 v k.ú. Přerov a smlouva o právu provést stavbu  

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6749/1 a pozemku  p.č. 6747/2 oba 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. 2680/1 
v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – nájem  nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova -  objektu technické 
vybavenosti  bez čp/če, který je součástí  pozemku p.č. 239 v k.ú. 
Přerov  

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11, p.č. 
4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42, p.č. 3130 a p.č. 3114/3, vše v 
k.ú. Přerov a pozemků  p.č. st. 913, p.č. st. 914 a p.č. st. 915 vše v 
k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.1.9 1. Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4815 v 
k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 3163 příslušná k části 
obce Přerov I-Město.                                                                                   
2. Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4811/3 v 
k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                         
3. Smlouva o právu provést stavbu – kabelové vedení NN na části 
pozemku p.č. 4811/3 a p.č. 4815 oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                                                               
4. Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerov – bezúplatný převod nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5025/3 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerov –  9  nebytových jednotek - výměníkových stanic v Přerově 

p. Košutek 

7.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. 
Přerově                                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.3.2 Záměr statutárního města Přerova -  převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 5023 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 
prostor v budově bydlení č.p. 882, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 
26 – 1. poschodí)  

p. Košutek 



7.5.2 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 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - pozemků  
p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10, p.č. 4996/11 vše v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.5.4 Nájem nemovitých věcí – pozemku p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, 
p.č. 5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 
5307/235 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.6.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod stavbami 
„Přerov – Lýsky, přechod přes silnici I/47“ a „Lověšice, přechod 
přes silnici I/55“  

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti  a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerov - p.č.  
1018, p.č. 1017, p.č. 1055 a p.č. 295/1 v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

7.8.1 Podnájem prostoru sloužícího podnikání v polyfunkčním bytovém 
domě č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 225, v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) 

p. Košutek 

7.12.1 Zřízení odtahové služby na území statutárního města Přerova, 
Nařízení statutárního města Přerova č. …/2017, kterým se 
stanovují maximální ceny za nucené odstranění silničních vozidel 
a vraků a s tím související služby parkovišť a Směrnice č…../2017 
pro postup při odtahu vozidel – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

7.13.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení – materiál na stůl Ing. Měřínský 

7.13.2 Uzavření nájemní smlouvy - obyvatelé domu Tovačovská 1259 – 
materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

7.13.3 Žádost o uzavření nájemní smlouvy – materiál na stůl Ing. Měřínský 

7.13.4 Žádost o uzavření nájemní smlouvy – materiál na stůl Ing. Měřínský 

7.13.5 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům p. Košutek 

7.14.1 Smlouva o právu provést stavbu „Inženýrské sítě a komunikace 
pro lokalitu výstavby RD k.ú. Kozlovice u Přerova – II. etapa“ 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech 
spádových mateřských škol na území města Přerova 

Bc. Navrátil 

8.2 Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov, Optiky 14 - 
jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka 
konkursní komise; Vyhlášení konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

Bc. Navrátil 

8.3 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek Bc. Navrátil 

8.4 Žádost o poskytnutí dotace – SH ČMS - Okresní sdružení hasičů 
Přerov 

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Žádost o dotaci - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková 
organizace 

Bc. Navrátil 

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

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

Bc. Navrátil 

9.4 Krizové bydlení - pověření vedoucí Odboru sociálních věcí a 
školství 

Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2016 primátor 

10.2 Návrh na název ulice v Přerově, části Přerov VI-Újezdec primátor 



10.3 Návrh na personální změny – materiál na stůl Ing. Měřínský 

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

primátor 

11.1 Podněty a připomínky z 25. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova – materiál na stůl 

primátor 

11.2 Projednání stížnosti pana Marka Dostála – materiál na stůl primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


