
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 21.4.2017 

 

Svolávám 

68. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  27. dubna 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 

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

Bc. Navrátil 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola plnění usnesení - podnět ve věci zhodnocení kvality 
vánočních trhů v roce 2016, stanovení odpovědné osoby za 
přípravu projektu průběhu vánočních oslav na náměstí TGM 
(705/24/10/2017). 

Ing. arch. Horký 

3.2 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Měřínský 

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova 
za rok 2016 

Ing. Měřínský 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 7 Ing. Měřínský 

5.2 Útulek pro zvířata - přijetí daru Ing. Měřínský 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Projektová příprava 2. etapy regenerace panelového sídliště 
Budovatelů 

Ing. arch. Horký 

6.2 Výjimka ze stavební uzávěry pro stavbu – “Rozšíření rozvaděče 
veřejné sítě elektronických komunikací CETIN“. 

p. Košutek 

6.3 Výjimka ze stavební uzávěry – “Přístavba skladovací haly v 
areálu společnosti PeMaP s.r.o. na ulici Kojetínská v Přerově – 
prodloužení dočasné stavby, a to o 5 let do 30.06.2022“. 

p. Košutek 

6.4 Křížení silnice I/47 u odbočky k Emosu chodci a cyklisty p. Košutek 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Rekonstrukce chodníků na tř. 17. Listopadu a na ul. Dvořákova v 
Přerově 

Ing. Měřínský 



7.2 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3020/2016 na 
realizaci stavby „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. 
Žižkova“ 

Ing. Měřínský 

8. Majetkoprávní záležitosti  

8.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 
3806 v k.ú. Přerov z vlastnictví obchodní společnosti FINE LINE 
DEVELOP, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova  

p. Košutek 

8.1.2 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov - nebytové jednotky č. 
2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, 
č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov-Město, na pozemku p.č. 
2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) 

p. Košutek 

8.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 
191/103 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 4) 

p. Košutek 

8.1.4 Vyhlášení výběrového řízení - úplatný převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – objektu administrativy 
č.p. 1117,  příslušném k části obce Přerov I-Město, který je 
součástí pozemku p.č. 2294/2, pozemky p.č. 2294/2, p.č. 2294/6, 
p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

p. Košutek 

8.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 91 v 
k.ú. Čekyně  

p. Košutek 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 685/3 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

8.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov  - pozemků p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10 a p.č. 
4996/11 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

8.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č. 287/1 vše v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

8.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 492/3 v  k.ú. Dluhonice. 

p. Košutek 

8.5.2 Bezesmluvní užívání pozemků 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 

8.5.3 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 

8.5.4 1. 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 - změna usnesení                                                                                                                                                                                                                                              
2. Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

8.5.5 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
částí pozemků p.č. 17/2 a p.č. 595 vše v k.ú. Kozlovice u 
Přerova. 

p. Košutek 

8.5.6 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 1099, p.č. 1100, p.č. 1218, p.č. 1227, p.č. 1249, 
p.č. 1313, p.č. 1405, p.č. 1541 a p.č. 1632 vše v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 



8.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
1347  v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

8.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – 
p.č. 213 a p.č. 801  v k.ú. Kozlovice  u  Přerova 

p. Košutek 

8.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – 
p.č. 5839/3 a p.č. 7137  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
568 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

8.7.5 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
441 v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek 

8.7.6 Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži 
pozemku p.č. 735 v k.ú. Čekyně a právo provést stavbu 
„Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

p. Košutek 

8.7.7 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
p.č. 5307/15 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8.9.1 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – osobních automobilů ŠKODA Fabia a ŠKODA Superb 

p. Košutek 

8.12.1 Autobusová zastávka ul. Sportovní, Přerov ,Předmostí – 
Smlouva o  přeložce distribučního zařízení určeného k dodávce  
elektrické energie č. Z_S24_12_8120057382. 

p. Košutek 

8.12.2 Stavební stavy mostů, lávek a propustků ve vlastnictví 
statutárního města Přerova 

Ing. Měřínský 

8.12.3 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 

8.13.1 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu Ing. Měřínský 

8.13.2 Souhlas s podnájemní smlouvou k obecnímu bytu Ing. Měřínský 

8.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Vodovodní 
přípojka pro zahradní domek v Penčičkách“ - objekt č.e. 18, 
příslušný k části obce Přerov XIII – Penčice, který je součástí 
pozemku p.č. 582 v k.ú. Penčičky 

p. Košutek 

8.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Bečva, 
Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem“ na 
pozemcích p.č. 2657/2, p.č. 2656/1 a p.č. 2638/1 vše v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

9. Školské záležitosti  

9.2 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 
14;  Jmenování na pracovní místo ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – materiál na stůl 

Bc. Navrátil 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Žádost o dotaci- Jdeme Autistům Naproti z.s. Bc. Navrátil 

10.2 Žádost o dotaci – Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s. Bc. Navrátil 

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

Bc. Navrátil 

10.4 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - DPS Bc. Navrátil 



10.5 Podněty a připomínky z 27. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova – materiál na stůl 

primátor 

11. Různé  

11.1 Vyhlášení soutěže: Předzahrádka roku 2017 Ing. arch. Horký 

11.2 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2016 primátor 

12. Poskytnutí sady biodegradabilních sáčků (50/100 ks) na psí 
exkrementy oproti potvrzení úhrady ročního poplatku za psa 

Ing. Kutálková 

13. Zřízení "pravidelného Zeleného okénka" v Přerovských 
listech.  

Ing. Kutálková 

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

primátor 

15. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


