
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

    V Přerově dne 18.4.2016

Svolávám
42. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 21. dubna 2016 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 a schválení programu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Městský ombudsman primátor
3.2 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků
Ing. Měřínský

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města 
Přerova za rok 2015

Ing. Měřínský

5. Finanční záležitosti
5.1 Rozpočtové opatření č. 8 Ing. Měřínský
5.2 Útulek pro zvířata - přijetí daru Ing. Měřínský
5.3 Dotace pro J. Bláhovou na akci Galavečer v Dubu Ing. Měřínský
5.4 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na 

centrální požární stanici Přerov
Ing. Měřínský

6. Rozvojové záležitosti
6.1 Regenerace panelového sídliště Předmostí p. Košutek
7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
7.1 Veřejná zakázka „Přerovské listy“ -  vyloučení uchazečů, 

zrušení zadávacího řízení a schválení zahájení opakovaného 
zadávacího řízení

Ing. Měřínský

7.2 Příprava investiční akce „Přestupní terminál za nádražím v 
Přerově“

Ing. Měřínský

7.3 Veřejná zakázka „MŠ Na Odpoledni 16 – výměna dvou 
schodišť“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

8. Majetkoprávní záležitosti
8.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemků  p.č. 383, p.č. 384 a p.č. 385 vše v k.ú. 
Žeravice 

p. Košutek

8.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad Bečvou  
1305/2 v k.ú. Henčlov a p.č. 7213, p.č. 7216 v k.ú.  Přerov.

p. Košutek



8.5.1 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

8.5.2 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).

p. Košutek

8.5.3 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
pozemků p.č. 245/1, p.č. 245/2 a p.č. 241/3 vše v k.ú. Lověšice 
u Přerova.

p. Košutek

8.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 426/2, p.č. 426/4, p.č. 426/5, p.č. 567 a 
části p.č. 426/16, části p.č. 426/3 a části p.č. 426/6 vše v k.ú. 
Předmostí

p. Košutek

8.13.1 Navyšování nájemného v aktuálně obsazených bytech v 
domech určených pro nájem bytu formou výběrového řízení

Ing. Měřínský

8.13.2 Souhlas ke zpeněžení majetku patřícího do likvidační podstaty 
pozůstalosti

Ing. Měřínský

8.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 164 v k.ú. Žeravice-stavba vjezdu a chodníku k novostavbě 
RD na p.č.598/1 v k.ú. Žeravice

p. Košutek

8.14.2 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4946/1 v k.ú. 
Přerov- Stavební úpravy bytového domu Mervartova 50/5 v 
Přerově na parc.č. 3460 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

8.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na 
pozemcích dotčených stavbou ,,II/436 Přerov – Doloplazy – kř. 
II/437“ v k.ú. Přerov, Předmostí, Čekyně, Penčice, Penčičky.

p. Košutek

8.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 1021 v k.ú. Žeravice- Zpevnění účelové komunikace k 
parc.č.799 v k.ú. Žeravice.

p. Košutek

8.14.5 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 5084/16 a 
5884/18 v k.ú. Přerov-samostatný výjezd ze samoobslužné 
myčky na ul. Tržní u autosalonu Peugeot v Přerově.

p. Košutek

9. Školské záležitosti
9.1 Žádost o poskytnutí dotace – Základní umělecká škola Bedřicha 

Kozánka, Přerov
Bc. Navrátil

10. Sociální záležitosti
10.1 Krizové bydlení pro osoby v krizové životní situaci Bc. Navrátil
10.2 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle 

ustanovení § 33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

10.3 Žádost o dotaci - ANTIŠMEJDI s.r.o. Bc. Navrátil
10.4 Změna účelu dotace NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa 

Zimovčáka
Bc. Navrátil

11. Různé
11.1 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty pro rok 2016
p. Košutek

11.2 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově 
kaple sv. Jiří v Přerově

p. Košutek

11.3 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2016

p. Košutek



11.4 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů

primátor

11.5 Vnitřní předpis č._2016, kterým se mění Vnitřní předpis č. 
1/2015 Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů

primátor

11.6 Uplatnění nároku na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí primátor
11.7 Zásady pro udělování čestného občanství města Přerova primátor
11.8 Podněty a připomínky z  16. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova
primátor

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

primátor

13. Závěr, tiskové zprávy primátor

    Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


