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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 2.2.2018 

 

Svolávám 

85. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 8. února 2018 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 - převody Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 2 Ing. Měřínský 

4.3 Uzavření smlouvy o spořícím účtu pro veřejný sektor se Sberbank 
CZ, a. s.  

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Využití hotelu Strojař Ing. Vrána 

5.2 Regenerace panelového sídliště Budovatelů, 2. etapa Ing.arch.Horký 

5.3 Vyjádření k námitkám v územním řízení na stavbu „Rekonstrukce 
žst. Přerov, 2. stavba“ 

p.Košutek 

5.4 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Hotel s 
restaurací, ul.Polní, Přerov“. 

p.Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“ 
– zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Demolice domu 
Kojetínská 1831, Přerov“  

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod  nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerov – částí  pozemků  p.č. 
6651/1  a p.č. 6651/6 oba v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr  statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí  v 
majetku statutárního města Přerov –  části pozemku p.č. 2573/1 a 
pozemku p.č. 2573/7 oba v k.ú. Přerov za  pozemek p.č. 6497/6  v 
k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod  nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 542/3 v k.ú. 
Přerov. 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova –   pozemků p.č. 6850/1, p.č. 
6850/4 a p.č. 6850/5, vše v k.ú. Přerov.  

p. Košutek 
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7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova –   pozemků p.č. 588/2 , p.č. 
589/2 za pozemky  p.č. 593/3 a p.č. 593/4 a p.č. 593/5 , vše v k.ú.  
Újezdec u Přerova. 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova části  pozemku p.č. 2883/28 
v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 510/17 a id. podíl ¾ pozemku p.č. 
510/9 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví EMOS property s.r.o., Přerov. 
Záměr statutárního města – převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova id. podíl ¼ pozemku p.č. 510/9 a 
pozemku p.č. 510/18 oba v k.ú. Předmostí z vlastnictví České 
republiky – Státní pozemkový úřad Praha 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – 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 

7.3.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – úsek silnice I/55 v Přerově a pozemku p.č. 627/1 a části 
pozemku p.č. 528/20 oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                

p. Košutek 

7.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.3.3 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov -pozemků p.č. 5098/2 a p.č. 5098/11 oba v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.4 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 

7.4.1 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části 
p.č. 2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 
204/4, p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v 
majetku PSS Přerovská stavební  a.s., Přerov, vše v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.4.2 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova. p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví  statutárního města Přerov - 
prostoru 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 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 156 v k.ú. Popovice u 
Přerova  

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku 
statutárního města v k.ú. Přerov, Dluhonice a Kozlovice u Přerova 
– změna usnesení 

p. Košutek 

7.8.1 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova 
-  prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24 v k.ú. 
Přerov (Palackého 19)  

p. Košutek 

7.12.1 Podlimitní zakázka – zhotovení kovaného kříže obětem masakru 
na Švédských šancích 

p. Košutek 

7.13.1 Prominutí úroku z prodlení  Ing. Měřínský 

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

p. Košutek 
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7.13.3 Provozní řád úřadoven, kulturních domů, dělnického domu a 
hasičských zbrojnic v místních částech Přerova včetně podmínek 
užívání 

Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Hodnocení práce ředitelů  Bc. Navrátil 

8.2 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.3 Přistoupení k Memorandu o vzájemné spolupráci při naplňování 
cílů a uplatňování výstupů projektu Příprava Místního akčního 
plánu vzdělávání pro ORP Přerov a souhlas s finální verzí MAP 

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Žádost o zapojení města do kampaně  "Vlajka pro Tibet". Ing. Měřínský 

10.2 Teplo Přerov a.s. - změna stanov společnosti primátor  

10.3 Zahraniční pracovní cesta Kotor (Černá Hora) primátor 

10.4 Pověření k uzavírání smluv o zajištění reklamy primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Mgr. Vladimír Puchalský 

                             primátor města Přerova 


