
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

              V Přerově dne 23.11.2015

Svolávám
31. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 26. listopadu 2015 ve 13.00 hodin v zasedací 
místnosti Rady města, nám. T.G.M. 1

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

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu 
2.1 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 31. schůze Rady 

města Přerova konané dne 26. listopadu 2015
primátor

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 20 Ing. Měřínský
4.2 Obecně závazná vyhláška č.../2015, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů

Ing. Měřínský

4.3 Postoupení pohledávky společnosti Dexia Crédit Local Ing. Měřínský
4.4 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s. Ing. Měřínský
4.5 Žádost o poskytnutí dotace – F.Č. Ing. Měřínský
5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016
5.1 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016 Ing. Měřínský
6. Rozvojové záležitosti
6.1 Projekt regenerace panelového sídliště Přerov- Budovatelů p. Košutek
6.2 Územní plán města Přerova p. Košutek
7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky 
7.1 Veřejná zakázka „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI pro 

hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov“ –
zahájení opakovaného výběrového řízení

Ing. Měřínský

7.2 Smlouva o poskytnutí dotace – úhrada nákladů na hospodaření v 
lesích

Ing. Měřínský

7.3 „ Oprava  místní  komunikace  ulice  Kratochvílova.“ Ing. Měřínský
7.4 ZŠ Boženy Němcové – výměna  střešní  krytiny Ing. Měřínský
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7.5 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 
1250/1, 750 02 Přerov“ – schválení předběžného oznámení 
veřejného zadavatele – materiál na stůl

Ing. Měřínský

8. Majetkoprávní záležitosti 
8.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 820/2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova. - materiál na stůl

p. Košutek

8.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1137/1, 
p.č. 1137/3, p.č. 1137/4,  1137/6, 1137/8, p.č. 1138, p.č. 1139, p.č. 
1140, p.č. 1141, p.č. 1144/1, p.č. 1144/2, p.č. 1145/2, p.č. 1145/16, 
p.č. 1143/1, p.č. 1143/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou -
materiál na stůl

p. Košutek

8.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 6750/47, 
p.č. 6750/50, oba  v  k.ú. Přerov.

p. Košutek

8.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 6750/3,  v  
k.ú. Přerov.

p. Košutek

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

p. Košutek

8.1.6 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 356/1 v k.ú. 
Újezdec u Přerova a pozemků p.č. 245/1, p.č. 245/2 a p.č. 241/3 
vše v k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

8.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 6577/2 v k.ú. Přerov - materiál na stůl

p. Košutek

8.2.2 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova -  pozemku p.č. 5747/11,  v k.ú. Přerov - materiál na stůl

p. Košutek

8.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 24 v k.ú. Penčice.  

p. Košutek

8.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 99/2 a p.č. 99/3 oba v k.ú. Penčice  

p. Košutek

8.2.5 Úplatný převod a nájem nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice.  

p. Košutek

8.2.6 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 510/11 v k.ú. Předmostí.  

p. Košutek

8.2.7 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 656/1, p.č. 657 a p.č. 658 vše v k.ú. 
Žeravice.  

p. Košutek

8.2.8 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

8.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemek  p.č. 6850/1 v k.ú. Přerov

p. Košutek

8.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - části pozemku p.č. 560, ost. plocha , v k.ú. Lověšice u 
Přerova - materiál na stůl

p. Košutek

8.4.1 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -
materiál na stůl

p. Košutek
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8.5.1 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

8.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemkup.č. 1019/12 v k.ú. Přerov 

p. Košutek

8.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerova –
části pozemku p.č.  2790/1, v k.ú. Přerov, o výměře 35 m2.

p. Košutek

8.5.4 Nájemní smlouva mezi společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o. a statutárním městem Přerov na nájem movitých věcí 
- nádob na směsný komunální odpad - materiál na stůl

Ing. Měřínský
p. Košutek

8.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
části pozemku p.č. 4811/3,  v k.ú. Přerov.

p. Košutek

8.7.1 Zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku statutárního 
města Přerova.

p. Košutek

8.7.2 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 5215/5, p.č. 5215/37, 
oba v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.   

p. Košutek

8.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 526/5, v 
k.ú. Předmostí, v majetku statutárního města Přerova.  

p. Košutek

8.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4135/10, 
p.č. 6633/2, p.č. 7279/5, vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

8.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4117, 
p.č. 4118, p.č. 5097, p.č. 6588/1, vše v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova.  

p. Košutek

8.7.6 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 6552/22,  
p.č.6568/11, oba v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města 
Přerova.  

p. Košutek

8.12.1 Vypořádání  majetkoprávních vztahů v souvislosti s investiční akcí 
"Oprava  zábradlí mostu přes Strhanec u  garáží v Přerově u 
zemědělské školy ".

p. Košutek

8.12.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „ Umístění 
kabelu pro VO Přerov-Osmek – u zemědělské školy“ - materiál na 
stůl

p. Košutek

8.13.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 124/6

Ing. Měřínský

8.14.1 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4946/1 v k.ú. 
Přerov-zateplení bytového domu č.p. 49

p. Košutek

8.14.2 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 412/1 v k.ú. 
Lýsky-zateplení RD p.č. 78, ul. Dědina, Přerov IX-Lýsky

p. Košutek

9. Školské záležitosti
9.1 Úprava platů ředitelů Bc. Navrátil
9.2 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem  
Bc. Navrátil

10. Sociální záležitosti
10.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil
10.2 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 

33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

11. Různé
11.1 Cyklobus Bečva – změna ve financování záměru a uzavření 

smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů 
p. Košutek

11.2 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016 p. Košutek
11.3 Dotace na projekt "Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny 

ve vybraných lokalitách Přerovska"
p. Košutek

11.4 Příprava projektů spolufinancovaných z ITI Ing. Měřínský
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11.5 Petice „Za vybudování asfaltového povrchu na komunikaci v místní 
části Přerov IV – Kozlovice, ulice Lány“.

p. Košutek

11.6 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2016 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva 
města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

primátor

11.7 Podněty a připomínky z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova. primátor
11.8 Členství ve spolku HC ZUBR PŘEROV z.s. - materiál na stůl primátor
11.9 Návrh na personální změnu - materiál na stůl primátor
12. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města
primátor

13. Závěr, tiskové zprávy

                                                                                                             Mgr. Vladimír Puchalský
                                                                                                      primátor Statutárního města Přerova


