
NÁVRH PROGRAMU 23. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 20. 8. 2015

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
2.1 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 23. schůze Rady města Přerova 

konané dne 20. srpna 2015
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, 

členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. pololetí roku 2015
4. Finanční záležitosti
4.1 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016 včetně 

harmonogramu jeho zpracování
4.2 Rozpočtové opatření č. 13
4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z 

nemovitých věcí
4.4 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 2015
4.5 Žádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek
5. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
5.1 Záměr – Vyčištění jezírka v areálu Ornitologické stanice, Přerov 
5.2 Veřejná zakázka „Podpora programových produktů firmy ESRI pro roky 2016 – 2018“–

schválení předběžného oznámení veřejného zadavatele
5.3 Veřejná zakázka „Provizorní  oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, 

Stavební  úpravy  proluky ul. Bratrská,  Rekonstrukce  kontejnerového  stání Malá 
Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“– schválení předběžného oznámení veřejného 
zadavatele

5.4 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea 
Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní náměstí 1, Přerov“ –
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 
komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

5.5 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2016 a 2017" -  
schválení zadávacích podmínek a odůvodnění veřejné zakázky, schválení zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komisí pro otevírání obálek, pro posouzení 
kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek

6. Různé
6.1 "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města 

Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy" a „Územní studie - Plán 
udržitelné mobility města Přerova“

6.2 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

6.3 Novelizace nařízení města Přerova - tržní řád
6.4 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, uzavřených 

odbory Magistrátu města  Přerova a organizacemi zřízenými městem za období 
1.4.2015 - 30.6.2015

6.5 Informace o výsledcích kontrol kvality výkonu přenesené a samostatné působnosti na 
Magistrátu města Přerova.

6.6 Regionální letiště Přerov a.s. "v likvidaci"
6.7 Zahraniční pracovní cesta
6.8 Analýza poskytnutých plateb
6.9 Spolupráce s městem Kotor (Černá Hora)
6.10 Platové záležitosti - pan Mgr. Jaroslav Macíček, ředitel Kulturních a informačních 

služeb města Přerova
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6.11 Petice ve věci „Obtěžování hlukem a rušení nočního klidu po dobu konání akcí v 
Dělnickém domě v Lověšicích“.

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

8. Závěr, tiskové zprávy


