
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

V Přerově dne 18. 1. 2016

Svolávám
34. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 21. ledna 2016 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti 
Rady města, nám. T.G.M. 1

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

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady

1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu
2.1 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 34. schůze Rady 

města Přerova konané dne 21. ledna 2016
primátor

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků
Ing. Měřínský

3.2 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jejich jednáních za II. pololetí roku 2015

primátor

4. Finanční záležitosti
4.1 Útulek pro zvířata - přijetí daru Ing. Měřínský
4.2 Rozpočtové opatření č. 23 Ing. Měřínský
4.3 Rozpočtové opatření č. 2 Ing. Měřínský
4.4 Vnitřní předpis č. ../2016 Postup při uplatnění DPH od roku 2016 Ing. Měřínský
4.5 Rámcová smlouva Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Mamutov – materiál na stůl p. Pospíšilík
5.2 Zapojení do celostátního sčítání dopravy p. Košutek
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Úpravy propojení cyklostezek u okružní křižovatky Želatovská Ing. Měřínský
6.2 Revitalizace parků na nám. Svobody a nám. Fr.Rasche Ing. arch. Horký
6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně 

- část stavebního objektu SO 02, větev B“ – schválení 
předběžného oznámení veřejného zadavatele - materiál na stůl

Ing. Měřínský



6.4 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 
zakázku - Přerovské listy, Regenerace panelového sídliště 
Přerov II – Předmostí 10. Etapa (Tylova, Teličkova), Stavební 
úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, 
Chodníky – Vnitroblok Žižkova, Kovářská, Hanácká - materiál na 
stůl

Ing. Měřínský

6.5 Veřejná zakázka – „Centrální nákup hygienických potřeb pro rok 
2016“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, schválení vyzvaných zájemců, jmenování členů komise 
pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a 
hodnocení nabídek - materiál na stůl

Ing. Měřínský

6.6 Veřejná zakázka – „Centrální nákup kancelářských potřeb pro 
rok 2016“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, schválení vyzvaných zájemců, jmenování 
členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, 
posouzení a hodnocení nabídek - materiál na stůl

Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti 
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod/nájem 

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.
p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova -   pozemku p.č. 
5466/183 a p.č. 5990/44 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 
4669/1,  v  k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 785, příslušném 
k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 
2883/44,  v k.ú. Přerov (Svisle 2).  

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
- prostor sloužících podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt).

p. Košutek

7.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
– prostor sloužících podnikání v objektu bydlení č.p. 1866, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí 
pozemku p.č.  282/1, v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44).

p. Košutek

7.5.3 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov, smlouva o 
právu provést stavbu  a zřízení služebnosti ve prospěch 
statutárního města Přerova – část pozemku p.č. 88 v k.ú. 
Žeravice 

p. Košutek

7.5.4 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov -
prostor v objektu bydlení č.p. 18, příslušném k části obce Přerov 
XI - Vinary, který je součástí pozemku p.č. st. 44/1, v k.ú. Vinary 
u Přerova (Kulturní dům Vinary).

p. Košutek

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 
4951/3, p.č. 5101/5, p.č. 5103,    a na mostní konstrukci Tyršova 
mostu, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.

p. Košutek

7.9.1 Úplatný převod movitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova – žulové hrobky.

p. Košutek

7.12.3 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML /2876/2015- Oprava 
chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - materiál na stůl

Ing. Měřínský

7.13.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení Ing. Měřínský



7.14.1 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 955 v k.ú. 
Žeravice- kanalizační přípojka z RD na parc. č. 853 v k.ú. 
Žeravice

p. Košutek

7.14.2 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1046 v k.ú. 
Dluhonice- přípojka vody k RD na parc. č .377/1, 377/2 v k.ú. 
Dluhonice

p. Košutek

8. Školské záležitosti
8.1 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů 

příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Přerovem  

Bc. Navrátil

8.2 Základní škola Přerov, Trávník 27 - pověření ředitelky základní 
školy ke komplexnímu zajištění realizace veřejné zakázky 
malého rozsahu

Bc. Navrátil

8.3 Předání dokončeného technického zhodnocení k  hospodaření 
Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov -
Předmostí, Hranická 14

Bc. Navrátil

8.4 Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov 
(MAP) - materiál na stůl

Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti
9.1 Změna vnitřních předpisů k uzavírání nájemních smluv k bytům 

zvláštního určení. Stanovení výše nájemného za užívání 
bezbariérových bytů.

Bc. Navrátil

9.2 Přijetí finančního daru - obec Nahošovice Bc. Navrátil
9.3 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení 

§ 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů

Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 

Přerova
Ing. arch. Horký

10.2 Vrácení pokut za porušení OZV č. 2/2010, o stanovení některých
povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 
statutárního města Přerova.

p. Košutek

10.3 Přerovský rádce: Trhy na náměstí T. G. Masaryka (vyhodnocení 
dotazníku)

primátor

10.4 Použití znaku statutárního města Přerova primátor
10.5 Použití znaku statutárního města Přerova primátor
10.6 Podněty a připomínky z  13. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova – materiál na stůl
primátor

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

12. Závěr, tiskové zprávy

   Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


