
 

RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 10.7.2017 
 

Svolávám 

73. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  13. července 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 Informace z Komise pro cestovní ruch a kulturu primátor 

3.2 Návrh na personální změnu primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 12 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Plán udržitelné mobility města Přerova  Ing.arch. Horký 

5.2 Urbanistická soutěž na okolí tzv.průpichu Ing.arch. Horký 

5.3 Územní studie veřejných prostranství  p. Košutek 

5.4 Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická Ing. Měřínský 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 
2018 a 2019“ -  schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou 
osobou při provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek  

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a 
jím zřízených příspěvkových organizací“ - schválení smluvního 
zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a 
jím zřízených příspěvkových organizací“ -  schválení  zadávacích 
podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2018 - 
2027“ vyloučení účastníka zadávacího řízení, rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

p. Košutek 

6.5 Veřejná zakázka „Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově“ – 
zrušení výběrového řízení, schválení zadávacích podmínek a 
zahájení opakovaného výběrového řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Demolice bytových domů na ulici Škodova v 
Přerově“ -  vyloučení účastníků zadávacího řízení, rozhodnutí o 
výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 



6.7 Veřejná zakázka „Oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v 
Přerově VIII-Henčlov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.8 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – zadání vypracování 
projektových dokumentací kanalizačních přípojek 

Ing. Měřínský 

6.9 Propojení nové Požární stanice Přerov s metropolitní síti města 
Přerova 

Ing. Měřínský 

6.10 Právní stanovisko ve věci „Zajištění přenosu dat a informací v 
územní samosprávě města Přerova“  

primátor 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 
součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 
Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 12 v k.ú. 
Penčičky 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – prostoru v budově 
občanské vybavenosti č.p. 829, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov 
(Jasínkova 4) a části pozemku p.č. 1981/38 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.4 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 

7.1.5 Záměry statutárního města Přerova – výpůjčka a směna nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. 
Přerov v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/55 Přerov - průtah 
centrem, 1. etapa“ 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov -  úplatný převod nemovitých věcí 
-  pozemků p.č. 6505/37, p.č. 6505/39 oba v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 273/5, p.č. 
273/6, p.č. 273/7, p.č. 273/8 a p.č. 273/9 všechny v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 528/18 v k.ú. 
Předmostí 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5734/20 v 
k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí –  
pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1 a části p.č. 2155/1 vše v k.ú. Přerov 
v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 
6824/11, pozemek p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 vše v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – částí 
pozemků p.č. 33/1, p.č. 47/11, p.č. 433/2 a p.č. 433/1 vše v k.ú. 
Vinary u Přerova v majetku statutárního města Přerova za část 
pozemku p.č. st. 449 v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek 



7.1.13 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemků 
p.č. 3401/1  a p.č. 3412/1, včetně součástí a příslušenství,  oba v 
k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., 
IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel do vlastnictví 
statutárního města Přerov 

p. Košutek 

7.2.1 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 486  v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Košutek 

7.2.2 Úplatný převodu nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov    

p. Košutek 

7.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 
kanalizačního řadu v k.ú. Dluhonice. 

p. Košutek 

7.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1000/24  v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

7.4.1 Směna nemovitých věcí - částí  pozemků p.č. 105 a  p.č. 106 v 
majetku statutárního města Přerov za část pozemku p.č. 108/1 ve 
vlastnictví SBD Přerov vše v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru krytu CO na pozemcích p.č. 2883/1, p.č. 2883/25, p.č. 
2883/28 v k.ú. Přerov (bývalý podchod Tř. 17. listopadu) 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem/výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerov – prostorů v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v 
k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

p. Košutek 

7.5.3 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 

7.5.4 Nájem nemovitých věcí  pozemků p.č. 4816/2 a p.č. 6834/13 v k.ú. 
Přerov, ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní správa Prostějov 

p. Košutek 

7.5.5 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v 
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 

7.5.6 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - prostor v budově 
administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

p. Košutek 

7.5.7 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 

7.6.1 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 a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
p.č. 6752/57 a p.č. 6756, oba v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5613 v k.ú. 
Přerov, v majetku statutárního města Přerova.   

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova - 
pozemcích p.č. 593/1 a p.č. 599/3 vše v k.ú. Újezdec u Přerova  

p. Košutek 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2580/9  v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na nemovitém majetku v majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 2578/1  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 



7.7.6 Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na nemovitém majetku v majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 5733/2  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.9.1 Bezúplatný převod movité věci – osobního automobilu Kombi 
Subaru Forester do vlastnictví statutárního města Přerov 

p. Košutek 

7.12.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - dodatek č. 16 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

p. Košutek 

7.12.2 Bezesmluvní užívání  části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov p. Košutek 

7.12.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 627/28 v k.ú. 
Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního 
práva. 

p. Košutek 

7.13.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení  Ing. Měřínský 

7.13.2 Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě Kopaniny 12 Ing. Měřínský 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 102/56 a p.č. 102/46 oba v k.ú. Popovice u Přerova  - 
„Novostavba rodinného domu na parc.č. 102/53 – vjezd a 
přístupový chodník“ 

p. Košutek 

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
1062 v k.ú. Čekyně  - „Novostavba rodinného domu se sloup. 
rizalitem a terasou, vč. oplocení, zpevněných ploch, DČOV a 
napojení na technickou a dopravní infrastrukturu k.ú. Čekyně, 
parc.č. 553/2, 1062 – vjezd a přístupový chodník“ 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 
2017/2018 

Bc. Navrátil 

8.2 Žádost o poskytnutí dotace – FBC Přerov, z.s. Bc. Navrátil 

8.3 Žádost o poskytnutí dotace – ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV Bc. Navrátil 

8.4 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření 
Základní škole Přerov,  

Bc. Navrátil 

8.5 Přijetí peněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací 
zřízenou statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.6 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.7 Odměny ředitelům škol a školských zařízení   Bc. Navrátil 

8.8 Úprava platu ředitelky mateřské školy   Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti Bc. Navrátil 

9.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov 

Bc. Navrátil 

9.2 Výkon činnosti ve veřejném zájmu – Sdružení MOST K ŽIVOTU, 
z.s. 

Bc. Navrátil 

9.3 Poskytnutí peněžitého daru - Oblastní charita Kroměříž Bc. Navrátil 

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

10. Různé  

10.1 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Kulturními a 
informačními službami města Přerova a Olomouckým krajem na 
zkvalitnění poskytovaných služeb v MIC 

Ing. Měřínský 

10.2 Výsledek kontroly v příspěvkové organizaci Kulturní a informační 
služby města Přerova 

primátor 

10.3 Žádost notáře - souhlas s nabytím nemovitých věcí primátor 

10.4 Přerovský rádce: Přerovský magistrát. Jste spokojeni s jeho prací? 
(vyhodnocení dotazníku) 

primátor 



10.5 Zahraniční pracovní cesta - Ozimek  primátor 

10.6 Pověření k uzavírání sňatků primátor 

10.7 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostoru sloužícího podnikání v budově k bydlení č.p. 150, příslušné 
k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v 
k.ú. Přerov (nám. TGM 8) 

p. Košutek 

10.8 Uzavření koncesní smlouvy o pořadatelství Přerovských vánočních 
trhů 2017 - 2027 

Bc. Navrátil 

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

 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


