USNESENÍ z 15. schůze Rady města Přerova konané dne 13. dubna 2015

398/15/2/2015

Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 15. schůze Rady města
Přerova konané dne 13. dubna 2015

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje program 15. schůze Rady města Přerova konané dne 13. dubna 2015

2.

schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze Rady
města Přerova

399/15/3/2015

Návrh na schválení investičního záměru vybudování parkovacího
domu pro kola

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit investiční záměr vybudování
parkovacího domu pro kola

2.

ukládá odboru řízení projektů a investic zahájení činností projektového řízení přípravy akce
nad 500 tis. Kč

3.

ukládá odboru řízení projektů a investic ustanovit projektový tým ve složení dle přílohy č. 1

400/15/4/2015

„Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru
před pasáží“ – zrušení akcí po odstoupení o smlouvy o dílo, rozpočtové
opatření

Rada města Přerova po projednání:
1.

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova zrušit investiční akce „Úprava prostoru kolem
kašny u restaurace Haná ORG 500263 a Úprava prostoru před pasáží ORG 500203“ z důvodu
odstoupení od smlouvy o dílo č. SML/0999/2014 ze dne 22. 9. 2014 se zhotovitelem Sates
Morava spol. s r.o., IČ: 607 75 530, se sídlem Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí

2.

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit způsob a rozsah stavebních činností
potřebných k uvedení prostor stávajícího staveniště před pasáží do provozuschopného stavu,
a to v rozsahu dle soupisu stavebních prací dle Přílohy č. 5

3.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

3745 021

4 820,2 *

Akce nad 500 tis. Kč (org. 500263
– Úprava prostoru kolem kašny
u restaurace Haná)

rozpočtové
opatření
- 4 820,2

rozpočet
po úpravě
0,0

1

3745 021
6409 219

Akce nad 500 tis. Kč (org. 500288
– Úprava prostoru před pasáží)
Ostatní činnosti j. n. (rezerva)

2 786,2 *

2 786,2 *

300,0

83 492,7 *

+ 7 306,4

90 799,1

* počáteční stavy navazují na jiný materiál

401/15/5/2015

Výpůjčka bytové jednotky č. 2293/17 v objektu k bydlení č.p. 2293
(Fügnerova1)

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku bytu č. 2293/17 v objektu k bydlení
č.p. 2293, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3456 v k.ú. Přerov
(Mervartova 9/Fügnerova 1) o výměře 35,72 m2

2.

schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem)
a paní M.R. (jako vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky je byt č. 2293/17 v objektu k bydlení
č.p. 2293, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3456 v k.ú. Přerov
(Mervartova 9/Fügnerova 1) o výměře 35,72 m2. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu
určitou, a to na dobu 30 dnů od podpisu smlouvy o výpůjčce. Účelem výpůjčky je využití
předmětu výpůjčky k příležitostnému přespávání vypůjčitele, jehož byt sousedí s bytem č.
2293/22 a z důvodu nadměrného hluku v bytě č. 22, nemůže vypůjčitel ve svém bytě spát.
(Příloha 2)

3.

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle
bodu 1. návrhu na usnesení včetně jejího podpisu

402/15/6/2015

Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - části pozemku
p.č. 6868/83 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 6868/83, ost. pl., o výměře 700 m2,
v k.ú. Přerov, mezi společností České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody
1222, IČ 70994226, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov, jako nájemcem,
ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Účelem nájmu bude využití části pozemku pro umístění a provoz stavby kolárny. Výše
nájemného bude činit 21.000,-Kč/rok bez DPH, tj. 30,-Kč/m2/rok.
Odpovídá: Oddělení majetkoprávní
Termín: 31.5.2015

2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu
1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.
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403/15/7/2015

Souhlas s pronájmem bytu v domě č.p. 3119, Nájem nemovitých věcí
ve vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 3/2
v polyfunkčním domě č.p. 3119, č.o. 8,10,12,12a, příslušném k části
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov (nábř. PFB
8,10,12,12a)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 3/2
(2+kk), situovaného v 2. NP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, příslušného k části obce Přerov
I - Město, na pozemku p.č. 225, v k.ú. Přerov, (nábř. PFB 8, 10, 12 , 12a), v k.ú. Přerov mezi
statutárním městem Přerovem a Bytovým družstvem Přerov, se sídlem Přerov I - Město, nábř. PFB
3119/10, IČ 26789388, jako pronajímateli a manželi J. a J.B., jako nájemcem, dle přílohy. Nájem
bude uzavřen na dobu určitou, s účinností od 1.7.2015 do 30.6.2016 s možností prodloužení.

V Přerově dne 13. dubna 2015

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor Statutárního města Přerova

Pavel Košutek
náměstek primátora Statutárního města Přerova
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