
NÁVRH PROGRAMU 25. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 3. 9. 2015

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
2.1 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 25. schůze Rady města 

Přerova konané dne 3. září 2015
Mgr. Puchalský

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 14 Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Výjimka ze stavební uzávěry – “Skladovací hala III. etapa, Den Braven 

Přerov“.
p. Košutek

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0268/2015 na realizaci 

stavby s názvem „Cyklostezka Přerov, náb. Protifašistických  bojovníků.“
Ing. Měřínský

6.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, 
Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ 
- rozhodnutí o vyloučení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka " Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa –
dodatečné stavební práce" – schválení zadávacího řízení

Ing. Měřínský

6.4 Projekt 09 IOP "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
Města" - změna v personálním zajištění Projektu

Mgr. Puchalský

6.5 Veřejná zakázka: „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova  - Projekt 09 IOP“, schválení dodatku č. 3 ke 
smlouvě o dílo č. SML/0175/2014 – změna způsobu zálohování dat

Ing. Kohout

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - prostor v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 387,  příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2152/2, v k.ú. Přerov (Čechova 43). 

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 710 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – části prostoru v objektu 
občanské vybavenosti bez č.p./č.e., příslušném k části obce Přerov II -
Předmostí, který je součástí  pozemku p.č.  st. 726,  v k.ú. Předmostí 
(Pod skalkou 11). - materiál bude předložen na stůl

p. Košutek

7.2.1 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 101/4 v k.ú. Újezdec u Přerova.

p. Košutek

7.2.2 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný 
převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 
284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.5.1 Nájem a pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 2614/1 a 2614/6 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.5.2 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - uzavření 
dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě 

p. Košutek



7.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
nebytové jednotky č. 2617/101,  jiný nebytový prostor,  v objektu bytový 
dům č.p. 2616, 2617, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 5307/13, v k.ú. Přerov, (Želatovská 12).

p. Košutek

7.12.1 Smlouva o využití výluky na síti SŽDC, Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace při opravě mostu na místní komunikaci přes 
železniční trať v Přerově-Dluhonicích v km 186,692 

p. Košutek

7.12.2 Dohoda o způsobu financování opravy fasády – dům č.p. 641, 
Žerotínovo nám. 15 v Přerově

Ing. Měřínský

7.13.1 Přispívání do fondu oprav SVJ Kainarova 7,8,9 u nebytového prostoru č. 
2894/102

Ing. Měřínský

8. Školské záležitosti
9. Sociální záležitosti
9.1 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 

odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

9.2 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2015" -
nepeněžité dary 

Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 Pracovní skupina pro vytvoření Jednotného vizuálního stylu statutárního 

města Přerova
Ing.arch. Horký

10.2 Informace o založení spolku Otevřená města, z.s. a zahájení jednání o 
textu stanov

p. Švadlenka

10.3 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 
předpisů

Mgr. Puchalský

10.4 Pověření na prodej 8 ks služebních zbraní Mgr. Puchalský
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města
12. Závěr, tiskové zprávy


