
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

V Přerově dne 14 3.2016

Svolávám
40. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 17. března 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 primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 6 Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Sčítání cyklistů ve městě Přerově p. Košutek
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká a 

Kovářská v Přerově X-Popovicích“ -  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 „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. 
Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný komunální odpad Přerov 
XII-Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového 
stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I“ –
schválení předběžného oznámení veřejného zadavatele

Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 
Muzea Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní 
náměstí 1, Přerov“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský

6.4 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 
zakázku - Energetická opatření Městského domu v Přerově

Ing. Měřínský

6.5 DPS U Žebračky 18, Přerov – energetická opatření Ing. Měřínský
6.6 DPS Trávník 1, Přerov – energetická opatření Ing. Měřínský
6.7 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – rekonstrukce školního hřiště Ing. Měřínský
6.8 Schválení realizace investiční akce „MŠ Píšťalka, Máchova 8 –

stavební úpravy střech“
Ing. Měřínský

6.9 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora 2016 a 2017“ – zahájení 
výběrového řízení

Ing. Měřínský



7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věci v 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 618 a 
části pozemku p.č. 620 v k.ú. Žeravice.

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – budovy č.e. 6, rodinná 
rekreace, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice na pozemku 
p.č. 1380 v k.ú. Žeravice                                                                     
Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1380 v k.ú. 
Žeravice 

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. 
Žeravice

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 166 v k.ú. 
Popovice u Přerova 

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví  statutárního města Přerova – části prostor v objektu 
bydlení č.p. 882, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. poschodí).
materiál na stůl

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostor v objektech v 
místních částech užívaných Městskou knihovnou v Přerově.

p. Košutek

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 5781/16 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 314 v k.ú. Újezdec u Přerova

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - pozemků  p.č. 
4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10, p.č. 4996/11 vše v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 3 v k.ú. Žeravice

p. Košutek

7.7.2 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova –
veřejné osvětlení vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 
1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova                                                       
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u 
Přerova                                                                                                                                              
3. Zřízení věcných břemen – služebnosti k tíži pozemku p.č. 1028 v 
k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                        
4. Smlouva o právu provést stavbu – Infrastruktura pro RD v 
Přerově VI - Újezdci – U Montáže“                                                                                                                   

p. Košutek

7.12.1 Veřejná zakázka „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na 
Návsi, Žeravice“ – schválení zařazení této stavební zakázky jako 
investiční akce 

Ing. Měřínský

7.14.1 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 520/1 a 528/7 v 
k.ú. Předmostí- změna poloměru vjezdu do areálu společnosti FKK 
spol. s r.o.

p. Košutek

7.15.1 Provozování kina Hvězda po skončení nájemní smlouvy p. Košutek
8. Školské záležitosti
8.1 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem  
Bc. Navrátil

8.2 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – sportovní zaměření Bc. Navrátil



8.3 Žádost o poskytnutí dotace – Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s. Bc. Navrátil
9. Sociální záležitosti
9.1 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 

33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

9.2 Přijetí finančního daru - obec Majetín Bc. Navrátil
10. Různé
10.1 Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění provozu Cyklobusu 

Bečva
p. Košutek

10.2 Informace o činnosti pracovní skupiny pro zabezpečení oslav roku 
2016. 

Bc. Navrátil

10.3 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2015 primátor
10.4 Přerovský rádce: Psi v Michalově - ano, či ne? (vyhodnocení 

dotazníku)
primátor

10.5 Městský ombudsman. primátor
10.6 Podněty a připomínky z  15. zasedání Zastupitelstva města Přerova

– materiál na stůl
primátor

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

12. Závěr, tiskové zprávy primátor

   Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


