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USNESENÍ z 1. schůze Rady města Přerova konané dne 13. listopadu 2014

1/1/2/2014 Program 1. schůze Rady města Přerova konané dne 13. listopadu 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje doplněný program 1. schůze Rady města Přerova konané dne 13. listopadu 2014

2. schvaluje Mgr. Helenu Netopilovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 1. schůze Rady města 
Přerova

2/1/4/2014 Informace o přípravě návrhu rozpočtu statutárního města Přerova     
na rok 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o přípravě návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015,

2. bere na vědomí informaci o úpravě pravidel hospodaření s rozpočtovými prostředky místních 
výborů,

3. bere na vědomí informaci o přípravě grantového programu na rok 2015,

4. ukládá náměstkovi primátora Ing. Petru Měřínskému předložit návrh rozpočtu občanům dne 
4.12.2014 a následně  dne 29.12.2014 na zasedání Zastupitelstva města Přerova.

3/1/5/2014 Komise Rady města Přerova

Rada města Přerova po projednání zřizuje podle §102 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

a) sedmičlennou Komisi pro cestovní ruch a kulturu,
b) devítičlennou Komisi pro občanské záležitosti,
c) devítičlennou Komisi životního prostředí,
d) sedmičlennou Komisi pro hospodaření s obecními byty,
e) devítičlennou Redakční radu Přerovských listů,
f) sedmičlennou Komisi pro otevřenou radnici.

4/1/6/2014 Pověření k uzavírání sňatků

Rada města Přerova po projednání:

1. pověřuje dle ust. § 11a odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu               
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
prováděním sňatečných obřadů a uzavíráním manželství členy Zastupitelstva města Přerova 
Mgr. Helenu Netopilovou, Ing. Jiřího Kohouta, paní Martu Jandovou, pana Romana Kozáka, 
Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D., Mgr. Bohuslava Přidala, pana Michala Záchu, DiS.,       
Mgr. Věru Vránovou, Ph.D.
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2. stanovuje dle ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, že členové Zastupitelstva města Přerova Ing. Petr Měřínský, pan Pavel 
Košutek, Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Helena Netopilová, Ing. Jiří Kohout, paní Marta Jandová, 
pan Roman Kozák, Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., Mgr. Bohuslav Přidal, pan Michal Zácha, 
DiS., Mgr. Věra Vránová, Ph.D., mohou užívat závěsný odznak se státním znakem České 
republiky při provádění sňatečných obřadů a uzavírání manželství dle bodu 1.

5/1/7/2014 Příprava voleb k personálnímu obsazení místních výborů

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje harmonogram přípravy volby členů a předsedů místních výborů dle důvodové 
zprávy,

2. ukládá Kanceláři primátora ve spolupráci s odborem vnitřní správy tyto volby v souladu        
se schváleným harmonogramem zabezpečit.

6/1/8/2014 Plán zasedání Zastupitelstva města Přerova a Rady města Přerova       
do konce roku 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje termíny schůzí Rady města Přerova do konce roku 2014: 20. 11. 2014, 28. 11. 2014, 
4. 12. 2014, 11. 12. 2014, 18. 12. 2014, vždy ve 13.00 hodin.

2. navrhuje termín konání 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova na pondělí 29. 12. 2014      
od 16.00 hodin.

7/1/9/2014 Hotel Strojař

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkům primátora Mgr. Petru Měřínskému a Pavlu 
Košutkovi, aby u ministra obrany zjistili dostupné možnosti převodu hotelového komplexu Strojař       
na město Přerov, nikoliv za maximální cenu 40 mil. Kč.

Termín: 30.11.2014

8/1/10/2014 Soutěž Zelená informacím 2014 o nejlepší webové stránky měst             
o životním prostředí

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí, že město Přerov uspělo v soutěži Zelená 
informacím 2014 o nejlepší webové stránky měst o životním prostředí a postoupilo do závěrečného 
hodnocení mezi 30 nejlepších měst a obcí v ČR. Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat             
4. prosince 2014 v prostorách Karolina University Karlovy v Praze. Zúčastní se člen Rady města 
Přerova Ing. Vladimír Holan.
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9/1/10/2014 Pamětní deska 

Rada města Přerova po projednání pozastavuje realizaci usnesení týkající se pamětní desky na pilíři 
Tyršova mostu dle usnesení Rady města Přerova číslo 3927/101/9/2014.

V Přerově dne 13. listopadu 2014

         Mgr. Vladimír Puchalský                                                                           Mgr. Helena Netopilová
primátor Statutárního města Přerova                                                               členka Rady města Přerova


