
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 
V Přerově dne 3.4.2017 

 

Svolávám 
66. schůzi Rady města Přerova, 

 
která se bude konat dne  6. dubna 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 plnění usnesení 2329/61/10/2017 Ing. Měřínský 

8.1 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní 
rok 2017/2018   

Bc. Navrátil 

8.2 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – sportovní zaměření pro období 
2018 - 2023   

Bc. Navrátil 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 6 Ing. Měřínský 

4.2 Schválení účetních závěrek sestavených ke dni 31. 12. 2016 Ing. Měřínský 
Bc. Navrátil 

4.3 Výpověď smlouvy o obchodech na finančních trzích   Ing. Měřínský 
5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Územní plán města Přerova - změna č. 2 p. Košutek 

5.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “II/436 Přerov, ul. Kojetínská“. p. Košutek 
5.3 Územní studie veřejných prostranství řešící návsi a zastavitelné 

plochy místní části 
p. Košutek 

5.4 Plánovací smlouva - lokalita Kozlovice p. Košutek 
5.5 Koncepce zavádění podzemních kontejnerů p. Košutek 
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace místa 
křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“  

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Odbahnění jezírka v 
areálu ORNIS Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Oprava balkonů Gen 
Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 3“ - schválení zadávacích podmínek 
a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro 
otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Oprava a doplnění systému recirkulace 
bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v 
Penčicích“ - schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce, 
schválení zadávacího řízení a jeho zahájení, pověření komise 

Ing. Měřínský 



6.5 Veřejná zakázka „Kopaniny – stavební úpravy chodníku před 
zdravotním střediskem v Přerově“ – rozhodnutí o vyloučení 
účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku v ul. Vsadsko, Přerov“ – 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova“ – 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.8 Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského v Přerově Ing. Měřínský 
6.9 Energetická opatření v budovách Palackého 1380/19 a Palackého 

1381/25 v Přerově 
Ing. Měřínský 

6.10 Energetická opatření DPS U Žebračky 18 Ing. Měřínský 
6.11 Obnova přejezdu vlečky v závodě Teplárna Přerov s místní 

cyklostezkou   
p. Košutek 

6.12 Komunikační centrum pro návštěvníky muzea v prostorách 
přerovského zámku, Horní náměstí 1, Přerov 

Ing. Měřínský 

6.13 Projekt "Modernizace agendových informačních systémů 
Magistrátu města Přerova" 

Ing. Měřínský 

6.14 Vymáhání smluvní pokuty za společností JIPAST akciová 
společnost  - návrh na uzavření dohody o narovnání 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání v budově jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. 
Přerov (Velká Dlážka 48) 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 
190/101  jiný nebytový prostor  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 2)   

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova –  prostor sloužící podnikání 
v objektu jiná stavba č.p. 3263, příslušném k části obce Přerov I-
Město, který je součástí pozemku p.č. 2883/141 v k.ú. Přerov 
(stánek podchod Tř. 17. listopadu) 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova –   pozemků  p.č. 228/19, p.č. 
233/17 a p.č. 526/3, vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova -  výpůjčka nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova –   pozemku  p.č. 450/1 v k.ú. 
Lověšice u Přerova  

p. Košutek 

7.1.6 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku  statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 2153/5 zast. plocha a nádvoří 
v k.ú. Přerov   

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 6577/199 v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 



7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
269 v k.ú. Žeravice a bezúplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova –části pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                          

p. Košutek 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.3.1 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 

7.4.1 Směna nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova  -  
části pozemku  p.č. 4724/1, v majetku statutárního města Přerova,  
za část pozemku p.č. 4669/1, v majetku fyzické osoby, vše v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.5.1 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova  – části 
pozemku p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova  

p. Košutek 

7.5.2 Nájem, zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva 
provést stavbu na pozemku  ve vlastnictví Povodí Moravy s.p.  – 
p.č. 194 v k.ú. Popovice 

p. Košutek 

7.5.3 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a a zřízení 
služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova –  na části 
p.č. 684/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova  

p. Košutek 

7.5.4 1. Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4811/3 v 
k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                         
2. Smlouva o právu provést stavbu – vlek pro vodní lyžování a 
wakeboarding na části pozemku p.č. 4811/3 a části pozemku p.č. 
4815 oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                                                               
3. Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.6.1 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 

7.7.1 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 pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 4937, p.č. 4957/2, p.č. 4957/3, 
p.č. 551/2, p.č. 552/1, p.č. 552/9,  p.č. 587/1 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova –  p.č. 
30/7 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova   p.č. 4394/1, p.č. 4672/1, p.č. 5103, 
p.č. 5111, p.č. 5112/7, p.č. 5113, p.č. 5114, p.č. 5116/1, p.č. 
6786/1, p.č. 6805 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.5 Zřízení věcného břemene – služebnosti  a zřízení práva provést 
stavbu na  pozemcích v majetku statutárního města Přerova   p.č. 
1243, p.č.  375/7 oba v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

7.7.6 Zřízení  věcného břemene-služebnosti  k nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 574 v k.ú. Předmostí. 

p. Košutek 



7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/24, v 
k.ú. Přerov prominutím povinnosti (dluhu) osobě povinné  z 
předkupního práva 

p. Košutek 

7.12.2 Zabezpečení havarijního stavu propustku ev. č. Př/Pop – P1 – 
propustek na spojce k Vinarům, na ul Kočíře, u kovárny - přímé 
uzavření smlouvy o dílo se spol. PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 

Ing. Měřínský 

7.12.3 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – veřejného osvětlení vybudovaného na částech pozemků 
p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 vše v k.ú. Kozlovice u 
Přerova                                                                                                                                                            
2. Bezúplatný převod komunikace do majetku statutárního města 
Přerova vybudované na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 722/8 a p.č. 
718/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                     
3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. 
Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                              
4. Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch 
statutárního města Přerova – komunikace na pozemku p.č. 718/3 
k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                                
5. Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – vodovodu na 
pozemcích p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 722/8 a p.č. 723/14 vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova                                                                                                                                    
6. Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – kanalizace na části 
pozemku p.č. 213 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

7.12.4 Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č. 
633/41 v k.ú. Předmostí  a částem pozemků p.č. 526/5 a p.č. 
633/41 v k.ú. Předmostí  

p. Košutek 

7.12.5 Doplnění kongescenčních detekčních videokamer a optimalizace 
prodlužovacích parametrů na SSZ V. Novosady – Komenského a 
Kojetínská – Husova v Přerově. 

Ing. Měřínský 

7.12.6 Udělení výjimek 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 

7.12.7 Dodatek č.2 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů 
uzavřené dne 18.12.2013 se společností TextilEco, a.s. 

Ing. Měřínský 

7.12.8 Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její 
převod na podrozvahu 

Ing. Měřínský 

7.12.9 Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její 
převod na podrozvahu 

Ing. Měřínský 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 4973/14 a p.č. 6034/6 oba v k.ú. Přerov - „Rekonstrukce 
stávajícího vjezdu areálu Den Braven production s.r.o. na parc. č. 
6034/5, 6034/6 a 4973/14“ 

p. Košutek 

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 8/1, v k.ú. Újezdec u Přerova - přípojka dešťové a splaškové 
kanalizace, plynovodní přípojka, vodovodní přípojka a vjezd k 
plánované novostavbě RD na parc. č.11 v k.ú. Újezdec u Přerova.  

p. Košutek 



7.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce 
VTL RS Vinary obec“ – regulační stanice plynu na pozemku p.č. 
367/3 v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek 

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přístavba a 
stavební úpravy RD Osmek 2170/22 v Přerově“ – objektu k bydlení 
č.p. 2170, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č. 4663 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.14.5 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce 
bytového domu Trávník 31 v Přerově“ – objektu k bydlení č.p. 
1787, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí 
pozemku p.č. 2883/4 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.3 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 
Předmostí, Hranická 14 – zřízení logopedické třídy   

Bc. Navrátil 

8.4 Plán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017 Bc. Navrátil 
8.5 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských 

školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách základních 
škol a středisku volného času zřízených statutárním městem 
Přerovem pro školní rok 2017/2018  

Bc. Navrátil 

8.6 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

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

10.1 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem  

Ing. Hermély 

10.2 Rozšíření databáze v ASPI o Profesní řešení Samospráva Plus 
2017 

Ing. Měřínský 

10.3 Zrušení Organizačního řádu Městské policie Přerov a sjednání 
oprávnění ředitele MP 

primátor 

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

10.5 Návrh na změnu Jednacího řádu Rady města Přerova primátor 

10.6 Návrh termínů konání Zastupitelstva a Rady města Přerova ve II. 
pololetí 2017 

primátor 

10.7 Použití znaku města Přerova primátor 
10.8 Žádost o použití znaku města primátor 

10.9 Podněty a připomínky z 26. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova. 

primátor 

10.10 Zahraniční pracovní cesta - Ivano-Frankivsk (Ukrajina) primátor 
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města 
 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 

 
 
 

    Mgr. Vladimír Puchalský 
      primátor města Přerova 


