
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

V Přerově dne 4.4.2016

Svolávám
41. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 7. dubna 2016 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti 
Rady města, nám. T.G.M. 1

PROGRAM:
1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 7 Ing. Měřínský
4.2 Schválení účetních závěrek sestavených k 31.12.2015 Ing. Měřínský

Bc. Navrátil
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Projekt 09 IOP: „Zajištění přenosu dat a informací v územní 

samosprávě města Přerova“- rozvojové záležitosti  
Ing. Kohout

5.2 Areál Mamutov - smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení

p. Košute

5.3 Sčítání cyklistů ve městě Přerově p. Košutek
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Návrh dopravních staveb pro rok 2017 Ing. Měřínský
6.2 Návrh na zajištění realizace oprav a investic na sportoviště ve 

správě společnosti Teplo Přerov a.s.
Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 
1250/1, 750 02 Přerov“ -  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

6.4 Schválení zahájení projektové přípravy na investiční akci 
„Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ a schválení záměru 
statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku

Ing. Měřínský

6.5 Energetická opatření Městského domu v Přerově - zavedení 
systému hospodaření s energií dle  normy ČSN EN ISO 50001

Ing. Měřínský

6.6 Veřejná zakázka „Úpravy propojení cyklostezek u OK Želatovská, 
Přerov“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

6.7 Veřejná zakázka „Plán udržitelné městské mobility (SUMP) města 
Přerova“ – zahájení výběrového řízení

Ing.arch.Horký

6.8 Veřejná zakázka „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné 
dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení 
veřejnosti do jeho přípravy“ – zahájení výběrového řízení

Ing.arch. Horký



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

vlastnictví statutárního města  Přerov – prostoru sloužícího k 
podnikání v objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, který je součásti pozemku p.č.  2294/2, v 
k.ú. Přerov (Chemoprojekt).

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – prostoru sloužícího k 
podnikání v objektu bytový dům č.p. 122, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí  pozemku p.č.  34,  v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 20).

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – prostoru v objektu 
administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
který je součásti pozemku p.č.  2294/2, v k.ú. Přerov 
(Chemoprojekt - garáž).

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 301/1 v k.ú.  
Henčlov

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – prodloužení nájmu nemovité 
věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1170, 
zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov jehož součástí je budova  bez 
č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, příslušná k části obce 
Přerov I. –Město (veřejné WC na nám. Svobody v Přerově)

p. Košutek

7.3.1 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 239/5 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek

7.5.2 Nájem nemovitých věcí – pozemku p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, 
p.č. 5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 
5307/235 vše v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.5.3 Pacht nemovitých věci v majetku statutárního města Přerova -
pozemků p.č. 1266/3, 1266/4, 1268/2, 1268/3, 1268/4, 1268/5, 
1268/6  a část p.č. 1265/3 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou a výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. části p.č. 1265/3, části p.č. 1266/1, p.č. 
1267 a p.č. 1268/7 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

p. Košutek

7.7.1 1. Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 947/2 a p.č. 
947/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                              
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2579 v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                        
3. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 
947/2, p.č. 947/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova a p.č. 2579 v 
k.ú. Přerov

p. Košutek

7.12.1 Obecně závazná vyhláška č. .../2016, kterou se stanovuje řád 
městského parku Michalov

p. Košutek

7.12.2 Pověření referenta odboru správy majetku a komunálních služeb primátor
7.12.3 Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) – „Rozšíření veřejného 

osvětlení Dluhonice – K Nadjezdu“
p. Košutek

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov. Stavba bezbariérové rampy do bytového 
domu č.p. 2785/10 na ul. Sokolská, Přerov.

p. Košutek



7.14.2 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

8. Školské záležitosti
8.1 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – výsledek šetření stížnosti   Bc. Navrátil
8.2 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní 

rok 2016/2017  
Bc. Navrátil

8.3 Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 
2016/2017

Bc. Navrátil

8.4 Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 – výměna dvou 
schodišť

Bc. Navrátil

8.5 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov -
Předmostí, Hranická 14  –  JUDISTICKÝ týden pro děti

Bc. Navrátil

8.6 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2016 

Bc. Navrátil

8.7 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských 
školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách základních 
škol a středisku volného času zřízených statutárním městem 
Přerovem pro školní rok 2016/2017 

Bc. Navrátil

8.8 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem  

Bc. Navrátil

8.9 Žádost o dotaci – Bezpečně na silnicích o.p.s. Bc. Navrátil
9. Sociální záležitosti
9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil
9.2 Žádost o dotaci - Unie nestátních neziskových organizací 

Olomouckého kraje
Bc. Navrátil

9.3 Žádost o poskytnutí dotace - NA KOLE DĚTEM - nadační fond Bc. Navrátil
9.4 Žádost o dotaci - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková 

organizace
Bc. Navrátil

9.5 Žádost o dotaci - "LIBERTY PEOPLE" Bc. Navrátil
9.6 Pilotní projekt "Tréninkové bydlení" Bc. Navrátil
9.7 Preventivní výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2016" Bc. Navrátil
9.8 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 

33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba Ing.arch.Horký
10.2 Koordinační dohoda s Policií České republiky primátor
10.3 Žádost společnosti HERE o pravidelné poskytování dat z digitální 

technické mapy Statutárního města Přerova.
Ing. Měřínský

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

12. Závěr, tiskové zprávy primátor

   Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


