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USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Přerova konané dne 8. ledna 2015

133/7/2/2015 Program 7. schůze Rady města Přerova konané dne 8. ledna 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 7. schůze Rady města Přerova konané dne 8. ledna 2015,

2. schvaluje p. Radka Pospíšilíka ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze Rady města Přerova.

134/7/3/2015 Kontrola usnesení 809/27/4/2008 - uzavření dodatku č. 29 ke smlouvě   
o účtu

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření Dodatku č. 29 ke smlouvě o účtu mezi 
statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 
4, IČ: 45244782.

135/7/5/2015 Prodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby s názvem 
„Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. 
Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova“ a schválení dodatku č. 1       
ke smlouvě o dílo č. SML/1031/2014 

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí žádost zhotovitele, COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem Valašská Bystřice, 
č.p. 225, 756 27, IČ 456 77 238, na prodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby               
s názvem „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, 
ul. Želatovská a ul. Tylova“ do 30. dubna 2015 (příloha č. 1),

2. rozhodla o prodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby s názvem „Rekonstrukce 
chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. Želatovská a ul. 
Tylova“, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, o 78 dnů, tj. do 31.3.2015,

3. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1031/2014 ze dne 23.9.2014         
na realizaci stavby „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. 
Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova“, se zhotovitelem COMMODUM, spol. s r.o.,          
se sídlem Valašská Bystřice, č.p. 225, 756 27, IČ 456 77 238, ve znění dle přílohy č. 3. 
Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení realizace díla z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek, v souladu s bodem č. 2 usnesení.

136/7/7/2015 Žádost o odvolání ředitelky školy a výsledek kontroly a šetření 
stížnosti Českou školní inspekcí

1. Rada města Přerova předběžně projednala žádost o odvolání ředitelky školy a výsledek 
kontroly a šetření stížnosti Českou školní inspekcí,

2. Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi 
projednat danou záležitost s oběma dotčenými stranami,
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3. Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi 
předložit k projednání danou záležitost Výboru  pro školství a sport a informaci o výsledku 
jednání předložit Radě města dne 5.2. 2015,

4. Rada města Přerova po projednání ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Mgr. 
Romaně Pospíšilové svolat školskou radu při ZŠ J.A.Komenského a Mateřské školy, Přerov -
Předmostí, Hranická 14 za přítomnosti zástupců členů Rady města Přerova primátora         
Mgr. Vladimíra Puchalského, Ing. Petra Vrány, p. Radka Pospíšilíka a p. Rudolfa Neulse.

137/7/9/2015 Komise Rady města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. potvrzuje rozšíření Komise pro cestovní ruch a kulturu na devět členů.

2. jmenuje Ph.Dr. Jiřího Lapáčka (KDU-ČSL) na volné místo do Redakční rady Přerovských 
listů.

138/7/9/2015 Podněty a připomínky z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se 
podněty a připomínkami vznesenými na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ

Termín: 23.1.2015

139/7/10/2015 Podnět náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi                   
ve spolupráci s členkou Rady města Mgr. Helenou Netopilovou  předložit Radě města dne 15.1. 2015 
komplexní materiál o sociálním začleňování.

140/7/10/2015 Podnět náměstka primátora p. Pavla Košutka

Rada města Přerova po projednání rozšiřuje Pracovní skupinu pro optimalizaci systému nakládání       
s komunálním odpadem o Ing. Alici Kutálkovou, předsedkyni Komise životního prostředí.

141/7/10/2015 Podnět člena Rady města Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora p. Pavlu Košutkovi zpracovat 
materiál týkající se možného členství ve sdružení CIVINET.

142/7/10/2015 Podnět člena Rady města Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání ukládá členovi Rady města Ing. arch. Janu Horkému ve spolupráci 
s Odborem koncepce strategického rozvoje upravit stávající podmínky soutěže "Fasáda roku" a 
připravit koncept soutěže "Rozkvetlé město".
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143/7/10/2015 Podnět členky Rady města Mgr. Heleny Netopilové

Rada města Přerova po projednání pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka svolat jednání se 
zástupci firem Precheza, a.s., Veolia Energie ČR, a.s., Metso Minerals, s.r.o., Cement Hranice, a.s., 
TONDACH Česká republika s.r.o. v souvislosti s dopady na životní prostředí ve městě.

144/7/10/2015 Podnět člena Rady města Ing. Petra Vrány

Rada města Přerova po projednání pověřuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského zaslat dopis 
Ministerstvu dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR, že město Přerov nadále trvá na vybudování 
průtahu městem a s žádostí o poskytnutí harmonogramu postupu prací.

V Přerově dne 8. 1. 2015

      Mgr. Vladimír Puchalský Radek Pospíšilík
primátor Statutárního města Přerova       člen Rady města Přerova


