
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

   V Přerově dne 18.8.2017 

 

Svolávám 

75. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 24. srpna 2017 v 9.00 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 3000/73/10/2017 (výsledek kontroly v 
příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby města 
Přerova) 

Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 14 Ing. Měřínský 

4.2 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí 
roku 2017 

Ing. Měřínský 

4.3 Změna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu 
"Útulek pro zvířata" 

Ing. Měřínský 

4.4 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova 
na rok 2018 včetně harmonogramu jeho zpracování 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh na "Využití hotelu 
Strojař" 

Ing. Vrána 

5.2 Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova Ing.arch. Horký 

5.3 Regenerace panelového sídliště Budovatelů -2.etapa Ing.arch. Horký 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě 
SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“ -  rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Vytvoření nového webového portálu a 
poskytování prostoru pro webovou prezentaci statutárního města 
Přerova včetně související technické podpory a maintenance“ - 
vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ -  
rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku, ul. U Letiště, Henčlov“ – 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 



6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku Přerov VII – Čekyně, ul. 
Jabloňová“ - SO 01 - část  a)“ – schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Tršická - 3. část, 
Penčice“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – 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 – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku  statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 
5050/1 a části pozemku p.č. 5050/2 oba v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6741/3 a 
části pozemku p.č. 6744/1, oba v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6136/6 
a p.č. 6136/22, oba v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. st. 1 v 
k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 1508 v k.ú. 
Dluhonice 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov - úplatný  převod nemovité věci 
do majetku  statutárního města Přerova  pozemku p.č. 599  v k.ú.  
Přerov 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č.  6868/162 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.2 Úplatný převod movité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerov – prodejního stánku  na pozemku p.č. 6868/83 ost. pl., 
dráha v k.ú. Přerov   

p. Košutek 

7.3.3 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 – uzavření dodatku č. 1 k budoucí darovací smlouvě 

p. Košutek 

7.3.4 Úplatný převod nemovitých věci do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 91 a p.č.  913  v k.ú. Čekyně.  

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 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 



7.5.2 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 

7.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
prostoru sloužícího podnikání v budově občanského vybavení č.p. 
2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.5.4 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 

7.5.5 Dodatek č. 15 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov 
a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova   

p. Košutek 

7.5.6 Nájem nemovité věci ve vlastnictví  statutárního města Přerova – 
prostoru sloužícího podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 
100, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí 
pozemku p.č.  7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 

p. Košutek 

7.5.7 Nájem nemovité věci 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) 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.5.9 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerovem - části 
pozemku p.č. 295 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na nemovitém majetku statutárního města Přerova – 
pozemcích p.č. 156 , p.č. 171 a p.č. 181 vše v k.ú.  Popovice u 
Přerova  

p. Košutek 

7.12.1 Zánik předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem 
– částem pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, označeným v 
geometrickém plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017 jako 
pozemky p.č. 5307/628 a p.č. 5307/629 v k.ú. Přerov, prominutím 
povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva 

p. Košutek 

7.12.2 Smlouva o provedení překládky veřejného osvětlení v k.ú. 
Dluhonice a k.ú. Předmostí  

p. Košutek 

7.12.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 241/2 v k.ú. 
Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního 
práva. 

p. Košutek 

7.12.4 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 264 v  k.ú. 
Čekyně, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva. 

p. Košutek 

7.13.1 Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v domě č. p. 122, ulice 
Kratochvílova 

Ing. Měřínský 

7.13.2 Uzavření smlouvy o výpůjčce k bytu č. 14 v domě nám. Fr. Rasche 
1949/3 

Ing. Měřínský 

7.13.3 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Košutek 

8. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 Bc. Navrátil 

9. Školské záležitosti  

9.1 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – výsledek šetření stížnosti    Bc. Navrátil 



9.2 Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 – realizace projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

9.3 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2017" - 
smlouva o zprostředkování reklamy 

Bc. Navrátil 

9.4 Anglicko – česká mateřská škola Daisy – podmínky školního 
stravování 

Bc. Navrátil 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. Bc. Navrátil 

10.2 Senior linka a Řetízek bezpečí Bc. Navrátil 

10.3 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu – DPS Bc. Navrátil 

11. Různé  

11.1 Náhrada diskového pole - řešení havarijní situace Ing. Měřínský 

11.2 Smlouva o spolupráci při organizaci oslav 28. října primátor 

11.3 Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se upravují některé postupy při 
mimořádných událostech v oblasti životního prostředí 

primátor 

11.4 Cena města Přerova 2017 primátor 

11.5 Podněty a připomínky z 30. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova. 

primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


