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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

   V Přerově dne 5.5.2017 

 

Svolávám 

69. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  11. května 2017 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, nám. T.G.M. 1 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

--------------- 

 

 Program rady  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh na personální změny primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 8 Ing. Měřínský 

4.2 Dotace pro Moravský institut vzdělávání, o.p.s. na účast žáků na 
světovém finále Dance World Cup 

Bc. Navrátil 

5. Rozvojové záležitosti  

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

5.2 Přerovská stavba roku 2016 p. Košutek 

5.3 Územní studie veřejných prostranství  p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 "Modernizace místa křížení-mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. 
Dluhonská“ – uzavření  smlouvy o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie.   

Ing. Měřínský 

6.2 Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda Ing. Měřínský 

6.3 Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků v Přerově a 
místních částech 

Ing. Měřínský 

6.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14188866 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Přerovské listy“ -  rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „ZŠ Boženy Němcové – výměna střešní krytiny“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.7 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou 
službou U Žebračky - energetické opatření“  

Ing. Měřínský 
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6.8 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace 
vzduchotechniky kina Hvězda“  

Ing. Měřínský 

6.9 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Cyklostezka a chodník 
Velká Dlážka“  

Ing. Měřínský 

6.10 Projekty spolufinancované z ITI Olomoucké aglomerace - 
schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

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

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova –   pozemku  p.č.  5388/3 v 
k.ú.  Přerov. 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –   pozemku p.č. 5297/128 v 
k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –   pozemku p.č. 6128 v k.ú. 
Přerov. 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 238/20 v 
k.ú. Předmostí   

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemků p.č. 5318 a 
p.č. 5319 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –   části  pozemku p.č. 486 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Košutek 

7.1.8 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 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
2883/28 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1000/24  v 
k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova – prodloužení nájmu nemovité 
věci v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v 
k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573 příslušná k části 
obce Přerov I-Město                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých  věcí do 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č.  5176/39, 
p.č. 5466/62, p.č. 5466/66, p.č. 5466/77 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 
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7.1.14 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č.  913 v k.ú. 
Čekyně a pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky. 

p. Košutek 

7.1.15 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/13 v 
k.ú.  Přerov 

p. Košutek 

7.1.16 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 
6417/2, p.č. 6483, p.č. 6484, p.č. 6490/1, p.č. 6490/2, p.č. 6490/3, 
p.č. 6490/4, p.č. 6490/5, p.č. 6490/6, p.č. 6490/7, p.č. 6490/8, p.č. 
6497/2, p.č. 6497/4, p.č. 6497/5, p.č. 6497/6, p.č. 6497/7, p.č. 
6497/21, p.č. 6500/4, p.č. 6651/1, p.č. 6651/6 vše v k.ú. Přerov.  

p. Košutek 

7.1.17 Vyhlášení výběrového řízení - úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova – budovy občanské 
vybavenosti č.p. 387,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov (Čechova 43) 

p. Košutek 

7.1.18 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
1474, p.č. 1475, p.č. 1532, p.č. 1534, p.č. 1535, p.č. 1536, p.č. 
1538/1, p.č. 1538/10, p.č. 1538/22 včetně garáže bez čp/če, p.č. 
1690/13 a p.č. 1690/14, vše v k.ú. Žeravice a pozemku p.č. 
1222/18 v k.ú. Čekyně z vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Košutek 

7.1.19 Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých 
věcí do základního kapitálu obchodní společnosti Technické 
služby města Přerova, s.r.o. - pozemků p.č. 6603/1, p.č. 6603/2 
včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušnou k části 
obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 a p.č. 6604/2 včetně jiné stavby 
č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.20 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 433/9 v 
k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek 

7.1.21 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1533 
a p.č. 1690/11 oba v k.ú. Žeravice. 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky č.  2631/103 jiný nebytový prostor v 
budově bytový dům č.p. 2631, příslušné k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 2487/6 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 14) 

p. Košutek 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 2153/5 v k.ú. Přerov a zřízení práva 
provést stavbu na pozemku p.č. 2153/5 v k.ú. Přerov   

p. Košutek 

7.5.1 Nájem, zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve 
vlastnictví Povodí Moravy s.p.  – p.č. 5007/2 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.2 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části  
pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u Přerova   

p. Košutek 

7.5.3 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a služebnost ve 
prospěch statutárního města Přerova  k tíži pozemku p.č.5023 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.4 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části  
pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí   

p. Košutek 

7.5.5 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov -  části pozemku 
p.č. 5025/3 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 
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7.5.6 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov a služebnost 
ve prospěch statutárního města Přerova  k tíži nemovitých věcí –  
pozemků p.č. 1216 a p.č. 1245 oba v k.ú. Čekyně,  pozemků p.č. 
682/1, p.č. 684/3, p.č. 699 a p.č. 709 vše v k.ú. Penčičky a 
pozemků p.č. 497/1 a p.č. 518 oba v k.ú. Penčice  

p. Košutek 

7.5.7 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 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –   
pozemku  p.č. 450/1 v k.ú. Lověšice u Přerova  

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
p.č. 30/1, p.č. 203 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
1012 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova   p.č. 5103, p.č. 5010/1, p.č. 4737, p.č. 
4753/6, p.č. 2680/20, p.č. 5021, p.č. 2645/1, vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.9.1 Bezúplatný převod movité věci – hodinového věžního stroje z 
vlastnictví statutárního města Přerov 

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) osobám  povinným  z 
předkupního práva 

p. Košutek 

7.12.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 264 v k.ú. 
Čekyně prominutím povinnosti (dluhu) osobě povinné z 
předkupního práva 

p. Košutek 

7.12.3 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lýsky - Plán společných 
zařízení 

p. Košutek 

7.12.4 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy p. Košutek 

7.13.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - výběrové 
řízení 

Ing. Měřínský 

7.13.2 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu Ing. Měřínský 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Zastřešení 
bytového domu na ul. Dr. Milady Horákové 13, Přerov – 
Předmostí“ - objekt č.p. 26, příslušný k části obce Přerov II – 
Předmostí, který je součástí pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Energetická 
opatření bytového domu na tř. Gen. Janouška 14, 16 v Přerově“ - 
objekt č.p. 2632, č.p. 2633, příslušný k části obce Přerov I – 
Město, který je součástí pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Energetická 
opatření bytového domu na tř. Gen. Janouška 1, 3 v Přerově“ - 
objekt č.p. 2594, č.p. 2595, příslušný k části obce Přerov I – 
Město, který je součástí pozemku p.č. 5196/3 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.2 Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s.  Bc. Navrátil 

8.3 Žádost o poskytnutí dotace – Tělocvičná jednota Sokol Přerov Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  
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9.1 Kojetín - žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu sociálních 
služeb 

Bc. Navrátil 

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

10. Různé  

10.1 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2017 

p. Košutek 

10.2 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2017 

p. Košutek 

10.3 Dotace na očištění fasády objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna) 
v Přerově 

p. Košutek 

10.4 Vyřazení dokumentace z ostatního dlouhodobého hmotného 
majetku města 

p. Košutek 

10.5 Petice „Jsme proti vodnímu lyžování na Laguně v Přerově.“ primátor 

10.6 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


