
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

         V Přerově dne 26.10.2015

Svolávám
29. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 29. října ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady 
města, nám. T.G.M. 1

PROGRAM:
---------------

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA
Program rady

1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Kontrola usnesení RM č. 887/28/11/2015 – Koncept provozování městské 

ubytovny v objektu Chemik (Velké Novosady 13)
Bc. Navrátil

3.2 Návrh na personální změny – materiál předložen na stůl primátor
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 18 Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Územní plán města Přerova p. Košutek
5.2 Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba v lokalitě Dluhonice Ing. arch. Horký

p. Košutek
5.3 Změna personálního složení pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu Ing. arch. Horký
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky 
6.1 Veřejná zakázka „Opravy podlah a výměna elektroinstalace v 10 volných 

bytech“ – rozhodnutí o vyloučení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský

6.2 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“ – rozhodnutí o vyloučení, rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem

Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“ –
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a 
hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

6.4 Veřejná zakázka „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI pro 
hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov“ – zrušení 
výběrového řízení a zahájení opakovaného výběrového řízení

Ing. Měřínský

6.5 Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR

Ing. Měřínský
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6.6 Plnění úkolu Zastupitelstva města Přerova - vypracování „Analýzy 
poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním  v letech 
2014 - 2015 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho 
příspěvkových organizacích a obchodních společnostech ve 100% 
vlastnictví města"   

Ing. Měřínský

6.7 Návrh dopravních staveb pro rok 2016 Ing. Měřínský
6.8 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2444/2015 na realizaci 

stavby s názvem „Regenerace  panelového  sídliště  Předmostí – etapa 
11.“

Ing. Měřínský

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

statutárního města  Přerova –části pozemku p.č.  2790/1, v k.ú. Přerov, o 
výměře 35 m2.

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 4811/3,  v k.ú. 
Přerov.

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání  v objektu jiná 
stavba č.p. 2822, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č. 4293/44,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48).  

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov - nájem 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

7.3.1 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku 
p.č. 5738/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Přerov. 

p. Košutek

7.3.2 Převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerov - pozemku 
p.č. 101/3 v k.ú. Újezdec u Přerova.

p. Košutek

7.3.3 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2167/3,  a p.č. 2167/6,  vše ostatní plocha, ostatní komunikace   v k.ú. 
Přerov

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.5.2 Nájem/pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí.

p. Košutek

7.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových

p. Košutek

7.5.4 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města  Přerova – koeficient 
Rady města Přerova  - Kmr pro rok 2016 ve smyslu vnitřního předpisu 
č.7/09

p. Košutek

7.9.1 Úplatný převod movité věci do vlastnictví statutárního města Přerov –  
zahradního traktoru-sekačky zn. Castel Garden S.P.A.

p. Košutek

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 
statutárního města Přerova k pozemku p.č. 549/21 v k.ú. Přerov 
prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

p. Košutek

7.12.2 Odpis pořizovacích nákladů na nerealizované investice Ing. Měřínský
7.12.3 Posouzení zdravotního stavu dřevin v areálech MŠ a ZŠ Ing. Měřínský
7.13.1 Souhlas s pronájmem bytu v domě č.p. 3119 Ing. Měřínský
7.13.2 Souhlas s pronájmem bytu v domě č.p. 3119 Ing. Měřínský
8. Školské záležitosti
8.1 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené 

statutárním městem Přerovem  
Bc. Navrátil

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

Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti
9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil
10. Různé
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10.1 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací, zřízených statutárním 
městem Přerovem

Bc. Navrátil

10.2 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 -  Statutu trvalého peněžního fondu 
„Sociální fond zaměstnanců Města Přerova“

Ing. Měřínský

10.3 Dotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově p. Košutek
10.4 Návrh na personální změnu primátor
10.5 Zásady pro udělování čestného občanství města Přerova primátor
10.6 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního města 

Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje
primátor

10.7 Škoda statutárního města Přerova na vozidle v užívání SDH primátor
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města
11.1 Revitalizace parků na nám.Svobody a nám.Fr.Rasche Ing. arch. Horký
12. Závěr, tiskové zprávy

                                                                                                                           Mgr. Vladimír Puchalský
                                                                                                                                         primátor města Přerova


