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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 2.6.2017 

 

Svolávám 

71. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  8. června 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  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 10 Ing. Měřínský 

4.2 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Měřínský 

4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2017, o regulaci provozování 
hazardních her 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

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

p. Košutek 

5.2 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 

5.3 Lokalita Záhumení Dluhonice Ing. Měřínský 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění 
statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových 
organizací“  

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zajištění dodávek 
elektrické energie na období 2018 a 2019“  

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě 
SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“ -  schválení  zadávacích 
podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ -  schválení  
zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku v ul. Vsadsko, Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Odbahnění jezírka v areálu ORNIS Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. 
etapa“ -  vyloučení účastníka zadávacího řízení, rozhodnutí o 
výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 
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6.8 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ – smlouva o smlouvě budoucí 
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie č. Z_S14_8120059007 (ČEZ) a smlouva o 
realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.  
VPI/MS/2017/00082 (CETIN)   

Ing. Měřínský 

6.9 Výstavba páteřní cyklostezky Předmostí - Čekyně - Penčice Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - 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 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - 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 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov - 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 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - pozemků p. č. 1140 a  p.č. 
1145/16  a částí pozemků p.č. 1138 , p.č. 1137/1 a p.č. 1137/8  
vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č. 1355 
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce 
Veselíčko 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov – nájem  nemovitých věcí - 
pozemků p.č. 978, p.č. 1324 a p.č. 1325 vše  v k.ú. Henčlov. 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 1231 v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 590/6 v k.ú. 
Předmostí. 

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do 
vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2144/15  
v objektu bytový dům č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 1158  v k.ú. Přerov (nám. Fr. Rasche 7) 

p. Košutek 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 760/1 v 
k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 876, 
p.č. 877, p.č. 998, p.č. 1000, p.č. 1001, p.č. 1002 vše  v k.ú. 
Žeravice 

p. Košutek 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 537 v k.ú. 
Penčice 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerov - pozemků p.č. 2625/5, p.č. 2625/20 vše v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 
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7.5.1 Nájem prostoru sloužícího podnikání ve stavbě občanského 
vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č.  3820 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části  
pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Lověšice u Přerova.    

p. Košutek 

7.5.3 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 

7.5.4 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 

7.5.5 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 2625/21 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.6 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a služebnost ve 
prospěch statutárního města Přerova  k tíži pozemku p.č. 4961/3 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.7 Nájem/převod/směna nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.5.8 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerovem - části 
pozemku p.č. 295 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.5.9 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 

7.5.10 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 492/3 v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

7.6.1 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka  nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova –   pozemku p.č. 591/11 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova  

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova  p.č. 5290/98, p.č. 5290/131, p.č. 
5289/2 a p.č. 5290/2, vše  v k.ú. Přerov   

p. Košutek 

7.7.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „Žeravice-
oprava odvodňovacích žlabů pod Lapačem a Čekyňská“.   

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 207/1 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích  v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 6545, p.č. 6962 oba v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.7.5 Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 46/72, p.č. 46/77 a p.č. 46/73 
vše v k.ú. Popovice u Přerova 

p. Košutek 

7.7.6 Zřízení služebnosti na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 695 v k.ú. Čekyně  

p. Košutek 

7.7.7 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 

7.12.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 15 ke zřizovací 
listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova 

p. Košutek 
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7.12.2 Vnitřní předpis č. .../2017 – Pravidla pro postup při přípravě 
podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva 
města Přerova o majetkoprávních jednáních  

p. Košutek 

7.12.3 Protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr.E.Beneše  - 
dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací mezi StMPr a 
Povodí Moravy s.p. 

p. Košutek 

7.12.4 Vnitřní předpis č. .../2017 - Zásady výstavby technické 
infrastruktury určené pro následný převod do majetku města 

p. Košutek 

7.12.5 Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě mezi statutárním městem Přerov 
a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.13.1 Výpověď  Smlouvy o  zprostředkování,  správě  pojištění  a  
poradenské  činnosti  ze dne 13. 9. 2003 uzavřené  mezi  Městem  
Přerov  a  obchodní  firmou  RENOMIA,  a.  s.,  IČ 48391301, se 
sídlem Příkop 6, 602 00  Brno 

Ing. Měřínský 

7.14.1 Dodatek č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. MMPr-
SML/3108/2016 – „Přerov, rekonstrukce kanalizačního  sběrače 
NA“ 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.14.3 Právo provést stavbu na nemovitém majetku ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - kabelové vedení NN na části 
pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.14.4 Právo provést stavbu na nemovitém majetku ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - kabelové vedení NN na části 
pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.14.5 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce 
bytového domu Pod Skalkou 15, Přerov - Předmostí“ – objektu k 
bydlení č.p. 39, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, 
který je součástí pozemku p.č. st. 723 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.14.6 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přepojení 
splaškové kanalizace na místní kanalizační řad, MŠ Kozlovice, 
Grymovská 59/21“ - objekt č.p. 59, příslušný k části obce Přerov IV 
– Kozlovice, který je součástí pozemku p.č. 486 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova 

p. Košutek 

7.14.7 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 196 a p.č. 158 oba v k.ú. Popovice u Přerova  - „Stavební 
úpravy RD a přístavba garáže – vjezd k přístavbě garáže “ 

p. Košutek 

7.14.8 Žádost o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu na stavbě chodníku umístěného na pozemku p.č. 684/1 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova - „GARÁŽ – PARCELA ČÍSLO 565 
PŘEROV IV – KOZLOVICE – SO 101 ÚPRAVA CHODNÍKU – 
SJEZD.“  

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Volejbal Přerov, z.s. – poskytnutí dotace Bc. Navrátil 

8.2 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 – poskytnutí 
peněžitého daru  

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu Bc. Navrátil 

9.2 Změna Vnitřního předpisu č. 3/2016 o hospodaření s obecními 
byty 

Bc. Navrátil 
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9.3 Změna Vnitřního předpisu č. 6/2012 - metodického pokynu k 
uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech s 
pečovatelskou službou - v domech s pečovatelskou službou 

Bc. Navrátil 

9.4 Změna Vnitřního předpisu č. 21/2012 - metodického pokynu k 
uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení zvlášť 
upravených pro bydlení zdravotně postižených osob 

Bc. Navrátil 

9.5 Vnitřní předpis č.../2017 - metodický pokyn k uzavírání smluv o 
nájmu k bezbariérovým garážím 

Bc. Navrátil 

10. Různé  

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

10.2 Partnerské dohody s obcemi - úhrada části investičních nákladů za 
licenci spisové služby MUNIS 

Ing. Měřínský 

10.3 Do práce na kole - poskytnutí daru Ing. Měřínský 

10.4 Žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2017 při 
příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů 
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 

primátor 

10.5 Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o zákazu 
kouření na dětských hřištích  

primátor 

10.6 Žádost o zkrácení doby nočního klidu – materiál na stůl primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


