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RADA   MĚSTA   PŘEROVA

  V Přerově dne 29. 9. 2015

Svolávám
27. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 1. října 2015 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady 
města, nám. T.G.M. 1

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2015 Ing. Holan
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 16 Ing. Měřínský
4.2 Smlouva o poskytnutí dotace na jízdné IDSOK pro občany 

statutárního města Přerova starší 70 let 
Ing. Měřínský

4.3 Darovací smlouva Ing. Měřínský
4.4 Žádost o dotaci Římskokatolické farnosti Přerova Ing. Měřínský
4.5 Financování projektu "Parkovací dům pro kola, Přerov" - uzavření 

smluv
Ing. Měřínský

5. Rozvojové záležitosti
5.1 Územní plán města Přerova – 5. změna p. Košutek
5.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “Rekonstrukce vodovodu v části ul. 

Kojetínská, Přerov“.
p. Košutek

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 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 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

Ing. Měřínský

6.2 Veřejná zakázka " Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa –
dodatečné stavební práce“ – schválení výsledku zadávacího řízení 
a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2182/2015

Ing. Měřínský

6.3 Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným 
plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, 
všech jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 
100% vlastnictví města

Ing. Měřínský

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

vlastnictví statutárního města Přerova – prostor v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 2811, příslušném k části obce Přerov I -
Město, který je součástí pozemku p.č. 5207/32, v k.ú. Přerov, (B. 
Němce 4).

p. Košutek
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7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1280/2 v 
k.ú. Horní Moštěnice

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. st. 
157, p.č. st. 541, p.č. st. 542, p.č. st. 812 a p.č. 239/7 vše v k.ú. 
Předmostí

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
5176/33, p.č. 5466/69, p.č. 5466/97, p.č. 5466/181, p.č. 5466/203, 
vše v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 
5990/46 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov  - převod  nemovitých věcí ve 
vlastnictví  statutárního města Přerov - pozemků  p.č. 2624/1, p.č. 
2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, p.č. 2625/5, p.č. 
2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/22, p.č 2625/23, 
p.č. 2626   vše  v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých 
věcí  z majetku statutárního města Přerova -pozemku p.č. 641 v 
k.ú. Čekyně 

p. Košutek

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov –  bytové jednotky č. 3 v 
objektu bydlení č.p. 1605, příslušném k části obce Přerov I –
Město, který je součástí  pozemku p.č. 918,  v k.ú.  Přerov 
(Husova 15).

p. Košutek

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 1961/1, části pozemku p.č. 1961/2 a 
pozemku p.č. 1961/4 všechny v k.ú. Přerov 

p. Košutek

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 199/9, p.č. 199/10, p.č. 199/17 a p.č. 
199/18 vše v k.ú. Vinary u Přerova                                                                                           

p. Košutek

7.3.2 Bezúplatný převod pozemků p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7 a 
p.č. 313/8 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova

p. Košutek

7.3.3 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  
pozemku p.č. 1885/10, a p.č. 1885/11 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
část stavby občanské vybavenosti č.p. 100, příslušném k části 
obce Přerov XII - Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7, v k.ú. 
Žeravice (Na návsi 40).

p. Košutek

7.5.2 Vypořádání  majetkoprávních vztahů v souvislosti s investiční akcí 
"Oprava lávky pro pěší přes Bečvu v Přerově U Loděnice".

p. Košutek

7.5.3 Nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -   
pozemku p.č. 1234  a  p.č. 1220 /2   v k. ú. Čekyně.

p. Košutek

7.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov 
– objektu bydlení č.p.1721, příslušném k části obce Přerov I -
Město, který je součástí  pozemku p.č.  445/1,  v k.ú. Přerov (B. 
Němcové 10).

p. Košutek
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7.6.3 Výpůjčka movitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
části oplocení na pozemku p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 5101/4 
a p.č. 5115/1, v k.ú. a obci Přerov, ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, IČ 
70960399, se sídlem Lipenská 120,  772 11 Olomouc

p. Košutek

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 475 v k.ú. Čekyně

p. Košutek

7.12.1 Stavební úpravy místní komunikace  Za školou v Kozlovicích p. Košutek
8. Školské záležitosti
8.1 Přehled akcí škol, školských zařízení a městské knihovny v období 

říjen – prosinec 2015 
Bc. Navrátil

8.2 Veřejná diskuse k inkluzivnímu vzdělávání Bc. Navrátil
8.3 Třídy pro jazykovou přípravu žáků základních škol Bc. Navrátil
9. Sociální záležitosti
9.1 Návrh úprav systému přidělování obecních bytů Bc. Navrátil
9.2 Veřejná sbírka pod vánočním stromem Bc. Navrátil
10. Různé
10.1 Pracovní skupina pro zpracování návrhu na zřízení čestných hrobů 

v péči města
p. Neuls

10.2 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 
Přerova

Ing.arch.Horký

10.3 Darovací smlouva - vítězové soutěže „Předzahrádka roku 2015" Ing. Měřínský
10.4 Informace o činnosti pracovní skupiny pro zabezpečení oslav roku 

2015. 
Bc. Navrátil

10.5 Petice obsahující žádost „o opravu pozemní komunikace v ulici Za 
Školou v obci Kozlovice u Přerova“.

p. Košutek

10.6 Návrh na zvýšení měsíčních peněžitých plnění předsedům a 
členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a 
členům komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města Přerova a dne, od kterého jim bude zvýšené 
peněžité plnění poskytováno

primátor

10.7 Přerovský rádce: vyhodnocení dotazníku Přerovské listy. Jak dál? primátor
10.8 Závazná pravidla pro zpracování Přerovských listů - Manuál 

Přerovských listů.
primátor

10.9 Přerovské listy. primátor
10.10 Kronika města Přerova za rok 2013 primátor
10.11 Použití znaku statutárního města Přerova primátor
10.12 Zahraniční pracovní cesta primátor
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města
12. Závěr, tiskové zprávy

   Mgr. Vladimír Puchalský
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      primátor města Přerova


