
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 13.3.2017 

 

Svolávám 

65. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  16. 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 primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 5 Ing. Měřínský 

4.2 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na 
realizaci generální opravy výškové mobilní požární techniky AP 27 
Tatra 815 

Ing. Měřínský 

4.3 Upuštění od vymáhání pohledávek Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Přebudování suchého poldru na vodní plochu  p. Košutek 

5.2 Revitalizace rybníků v Předmostí p. Košutek 

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“ – rozhodnutí o 
vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Demolice bytových domů na ulici Škodova v 
Přerově“ - schválení zadávacích podmínek, schválení zahájení 
zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „ZŠ Boženy Němcové – výměna střešní krytiny“ – 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.4 Smlouva o převodu práv a povinností Ing. Měřínský 

6.5 Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově Ing. Měřínský 



6.6 Cyklostezka Velká Dlážka  Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka  „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě 
SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“ -  schválení smluvního zastoupení 
zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Ing. Měřínský 

6.8 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2018 - 
2027“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení 
zadávacího řízení, pověření komise 

p. Košutek 

6.9 Obnova přejezdu vlečky v závodě Teplárna Přerov s místní 
cyklostezkou   

p. Košutek 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/pacht nemovité 
věci z/v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 545 v 
k.ú. Henčlov 

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/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 

7.3.1 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 62 v k.ú. Dluhonice                                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.5.1 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 

7.5.2 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 

7.5.3 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 

7.5.4 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 

7.5.5 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
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 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova –  p.č. 
4672/1 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 1018 v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 



7.12.1 Udělení výjimky 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“ a 
z dopravní značky B 29 zákaz stání ve vymezeném rozsahu (která 
jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a).   

p. Košutek 

7.12.2 Rozšíření sběrné sítě použitých jedlých olejů a tuků na veřejně 
přístupných kontejnerových stanovištích na území města Přerova 

p. Košutek 

7.12.3 Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací, 
veřejné zeleně a nezpevněných ploch 

p. Košutek 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
8/1 v k.ú. Újezdec u Přerova „Nástavba a stavební úpravy RD 
Spojovací 14/30 v Újezdci u Přerova“ – objektu k bydlení č.p. 14, 
příslušném pro část obce Přerov VI – Újezdec, který je součástí 
pozemku p.č. 68 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
528/7 v k.ú. Předmostí - vodovodní a kanalizační přípojka pro 
novostavbu RD na pozemku p.č. 351/4 a p.č. st. 608 vše v k.ú. 
Předmostí 

p. Košutek 

7.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
456/1 v k.ú. Lověšice u Přerova – „Vodovodní přípojka domu č.p. 77 
v Lověšicích“ na pozemku p.č. st. 76/2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

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 uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
50/12 v k.ú. Vinary u Přerova - „Sjezd k novostavbě RD na pozemku 
p.č. 50/13 v k.ú. Vinary u Přerova“ 

p. Košutek 

7.14.6 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 167, p.č. 59 a  p.č. 171 vše v k.ú. Žeravice - „Novostavba RD, 
parcela č.408, 409, k.ú.: Žeravice - sjezd, přístupový chodník, 
přípojky vody, kanalizace a NN“ 

p. Košutek 

7.14.7 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
3120 v k.ú. Přerov - „Sjezd do dvoru na p.č. 3118/1 v k.ú. Přerov“ 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost o 
poskytnutí daru  

Bc. Navrátil 

8.2 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2017  

Bc. Navrátil 

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

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

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

Bc. Navrátil 

9.2 Senior taxi Přerov - pověření vedoucí odboru  Bc. Navrátil 

9.3 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k 
obecnímu bytu 

Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Nabídka Televize Přerov s.r.o Ing. Měřínský 

10.2 Návrh na zřízení Komise škodní  Ing. Měřínský 

10.3 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Ing. Měřínský 

10.4 Žaloba o zaplacení 3.154.964,- Kč s příslušenstvím primátor 



10.5 Použití znaku města Přerova primátor 

10.6 Schválení vyřazení služebního vozu a následné schválení 
podmínek odprodeje 

primátor 

11. Informace primátora, náměstsků primátora, členů Rady města, 
tajemníka MMPr 

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


