
NÁVRH PROGRAMU 26. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 17. 9. 2015

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA PŘEDKLADATEL

Program rady
1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu
2.1 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 26. schůze Rady 

města Přerova konané dne 17. září 2015
primátor

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 15 Ing. Měřínský
4.2 Žádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek Ing. Měřínský
4.3 Žádost o prominutí příslušenství dluhu Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Projekt regenerace panelového sídliště - změna názvu p. Košutek
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky 
6.1 Revitalizace parků na nám.Svobody a nám.Fr.Rasche Ing. arch.Horký

Ing. Měřínský
6.1 Revitalizace parků na nám.Svobody a nám.Fr.Rasche -  Výměna Ing. arch.Horký

Ing. Měřínský
6.2 Veřejná zakázka – „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI 

pro hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov" -
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
schválení vyzvaných zájemců, jmenování členů komise pro 
otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek

Ing. Měřínský

6.3 Zpracování projektové dokumentace s názvem "Stavební úpravy 
základní školy, Za mlýnem 1250/1, 750 02  Přerov - VZT"

Ing. Měřínský

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

Ing. Měřínský

6.5 Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Regenerace panelového sídliště Trávník – 2. etapa“ – zrušení 
výběrového řízení

Ing. Měřínský

6.6 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 
Muzea Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní 
náměstí 1, Přerov“ – zrušení výběrového řízení

Ing. Měřínský

6.7 Veřejná zakázka „Opravy podlah a výměna elektroinstalace v 10 
volných bytech“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání obálek, 
posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

6.8 Veřejná zakázka „Výměna elektroinstalace u společných prostor v 
bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť 
IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově“ – schválení zadávacích 
podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a 
hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

6.9 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0863/2014 na 
realizaci stavby s názvem „Lávka U Tenisu v Přerově“. Materiál na 
stůl

Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věci v 

majetku statutárního města Přerova - pozemků 1265/1, 1265/3, 
1266/1, 1266/2, 1266/3, 1266/4, 1267, 1268/2, 1268/3, 1268/4, 
1268/5, 1268/6, 1268/7 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

p. Košutek



7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 
5215/26 a p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – nájem jednotné kanalizace 
pro veřejnou potřebu v místní části Dluhonice. Materiál na stůl

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
prostoru sloužícího podnikání v objektu jiná stavba č.p. 77, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 169 v 
k.ú. Přerov (Palackého 1).

p. Košutek

7.5.2 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.

p. Košutek

7.5.3 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice.

p. Košutek

7.5.4 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru sloužícího podnikání v objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 
47, č.p. 83, příslušných k části obce Přerov I - Město, které jsou 
součástí pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov 
(Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4).

p. Košutek

7.6.1 Protipovodňová opatření v Přerově na nábř.Dr.E.Beneše p. Košutek
7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 639/1 a 

p.č. 639/3, oba v k.ú. Henčlov, v majetku statutárního města 
Přerova.

p. Košutek

7.12.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „Lávka 
přes Bečvu U tenisu v Přerově“. 

p. Košutek

7.13.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 
2505/4

p. Košutek

8. Školské záležitosti
8.1 Výzva žadatelům k předložení žádostí do dotačních programů pro 

rok 2016
Bc. Navrátil

8.2 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 - povolení výjimky z 
maximálního počtu žáků 

Bc. Navrátil

8.3 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova při zapojení 
základních škol do projektu Příběhy našich sousedů – Paměť 
národa 

Bc. Navrátil

8.4 Předfinancování základních škol zařazených do Programu podpory 
ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Bc. Navrátil

8.5 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – převod 
finančních prostředků mezi fondy příspěvkové organizace

Bc. Navrátil

8.6 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem  

Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti
9.1 Uložení odvodu finančních prostředků Bc. Navrátil
9.2 Rozšíření fakultativních činností pečovatelské služby o položku 

„zapůjčení mechanické polohovací postele“
Bc. Navrátil

9.3 Možnosti využití budovy Chemik pro sociální účely, zřízení 
krizových lůžek v DPS

Bc. Navrátil

9.4 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 
33 odst. 6 zákona 

Bc. Navrátil

9.5 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil
10. Různé
10.1 Pracovní skupina pro zpracování návrhu na zřízení čestných hrobů 

v péči města
p. Neuls

10.2 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2015 Ing. Holan



10.3 Výsledky soutěže Předzahrádka roku 2015 p. Košutek
10.4 Akceptace nabídky STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státního podniku, 

jako poskytovatele služby CDBP a schválení zaslání závazné 
objednávky na poskytování služby nového pracoviště KS-O výdej 
výdej od 1. 1. 2016 pro agendu občanských průkazů a cestovních 
pasů.  

Ing. Měřínský

10.5 Návrh na poskytnutí odměny paní Bc. Janě Žouželkové, ředitelce 
Sociálních služeb města Přerova při příležitosti životního jubilea 

Bc. Navrátil

10.6 Přerovský rádce: vyhodnocení dotazníku Hluk v Přerově. Vadí 
Vám?

primátor

10.7 Použití znaku statutárního města Přerova primátor
10.8 Návrh termínů konání Zastupitelstva a Rady města Přerova v I. 

pololetí 2016
primátor

10.9 Návrh na personální změnu. primátor
10.10 Podněty a připomínky z  9. zasedání Zastupitelstva města Přerova. primátor
10.11 Nominace zástupců města Přerova do komisí Předsednictva 

Svazu měst a obcí
primátor

10.11 Nominace zástupců města Přerova do komisí Předsednictva 
Svazu měst a obcí -  Výměna

primátor

10.12 Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací. primátor
10.13 Cena města Přerova primátor
10.14 ITI – Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace. 

Materiál na stůl
Ing. Měřínský

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

12. Závěr, tiskové zprávy


