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RADA   MĚSTA   PŘEROVA

V Přerově dne 12. 10. 2015

Svolávám
28. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 15. října 2015 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti 
Rady města, nám. T.G.M. 1

PROGRAM:

1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Návrh na personální změny primátor
3.2 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků  
Ing. Měřínský

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

p. Švadlenka

3.4 Odvolání člena Komise pro projednávání záměrů v 
majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními 
byty.

p. Neuls

4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 17 Ing. Měřínský
4.2 Útulek pro zvířata - přijetí daru Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Projekt regenerace panelového sídliště Přerov - Budovatelů p. Košutek
5.2 Územní studie zeleně a územní studie na hospodaření s 

dešťovými vodami
p. Košutek

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR
Ing. Měřínský

6.2 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

Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka – „Aktualizace  DTMM  pro GIS  MMPr“ –
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
schválení vyzvaných zájemců, jmenování členů komise pro 
otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek

Ing. Měřínský
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6.4 Uzavření  Dodatku č. 182/2015/1 ke Smlouvě  o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2015

Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 
2398/101,  v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 1).  

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 
5535/1, p.č. 5535/3 a  p.č. 5535/8 vše v k.ú. Přerov. 

p. Košutek

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 5290/12 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.5.1 Dodatek č. 14 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem 
Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. na 
nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova

p. Košutek

7.5.2 Nájem jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v místní části 
Dluhonice.  

p. Košutek

7.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov 
– prostoru sloužícího podnikání  v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
který je součástí pozemku p.č. 1981/16,  v k.ú. Přerov 
(Jasínkova 4).  

p. Košutek

7.6.1 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

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 
4888/11, v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova –
schválení dodatku č. 1  ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene - služebnosti. 

p. Košutek

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 
5466/293, v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  

p. Košutek

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 
6706/1, v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  

p. Košutek

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 
4957/3, v k.ú. Přerov,  v majetku statutárního města Přerova.  

p. Košutek

7.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5372, 
v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  

p. Košutek

7.12.1 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
6714/1 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek

7.12.2 Vybudování nových autobusových zastávek na území 
Statutárního města Přerova

p. Košutek

7.12.3 Obnova zámeckého parku v Pavlovicích Ing. Měřínský
8. Školské záležitosti
8.1 Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (dále jen OP VVV) a následné zpracování 
Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání (dále jen MAP) na 
Přerovsku

Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti
9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS Bc. Navrátil



3

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

Bc. Navrátil

9.3 Žádost o poskytnutí dotace - Domov Alfréda Skeneho Pavlovice 
u Přerova

Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2016 primátor
10.2 Uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené 

působnosti svěřené orgánům každé obce podle ust. § 53 
zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů s obcemi Polkovice, Uhřičice, Křenovice, 
Měrovice nad Hanou, ve správním obvodu statutárního města 
Přerova, obce s rozšířenou působností.

primátor

10.3 Podněty a připomínky z  10. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

primátor

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

12. Závěr, tiskové zprávy primátor

   Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


