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RADA   MĚSTA   PŘEROVA

     V Přerově dne 2.5.2016

Svolávám
43. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 5. května 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 primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 9 Ing. Měřínský
4.2 Obecně závazná vyhláška - loterie a jiné podobné hry – materiál 

na stůl
Ing. Měřínský

5. Rozvojové záležitosti
5.1 Plánovací smlouva p. Košutek
5.2 Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba - protihluková opatření p. Košutek
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Cyklostezka a chodník Velká Dlážka – uzavření smlouvy o dílo na 

dopracování dokumentací
Ing. Měřínský

6.2 Veřejná zakázka „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. 
Na Návsi, Žeravice“ – schválení předběžného oznámení veřejného 
zadavatele

Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka „Energetická opatření Městského domu v 
Přerově“ – schválení předběžného oznámení veřejného 
zadavatele

Ing. Měřínský

6.4 Příprava projektů spolufinancovaných z ITI na zkvalitnění 
vzdělávací infrastruktury základních škol

Ing. Měřínský

6.5 „ Parkoviště, vnitroblok ul. Žižkova" Ing. Měřínský
6.6 Veřejná zakázka „Studie proveditelnosti sítě cyklistických 

komunikací propojující místní části s Přerovem“ – rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky/zrušení výběrového řízení

Ing. Měřínský

6.7 Veřejná zakázka „Plán udržitelné městské mobility (SUMP) města 
Přerova“ – rozhodnutí o výběru nabídky

Ing.arch. Horký
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6.8 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně -
část stavebního objektu SO 02 Větev B“ - rozhodnutí o vyloučení 
uchazečů, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský

6.9 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Přerov –
Předmostí 10. Etapa (Tyršova, Teličkova)“ - rozhodnutí o zrušení 
zadávacího řízení – materiál na stůl

Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti 
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 

věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – objektu bydlení č.p. 
406, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí 
pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732 v k.ú. Přerov 
(Velké Novosady 5).

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 
6868/164, p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163, p.č. 910/1,  
jehož součástí je objekt č.p. 631, p.č. 6868/162, p.č.6868/64 vše v 
k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
4394/1 v k.ú. Přerov .

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
4394/1 v k.ú. Přerov .

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku  statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1252/3, 
p.č. 1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 1252/8  v k.ú.Přerov .

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 
2167/7, p.č. 4969/5,  oba  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod  
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  - části 
pozemku p.č. 198 v k.ú. Penčičky.

p. Košutek

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v  
majetku statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 2637/15, p.č. 
2637/16, p.č. 2637/17, p.č. 3345/12, část p.č. 4724/1, za část 
pozemku p.č. 4669/1, v majetku fyzické osoby, vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1174 a p.č. 
531, oba v k.ú. Henčlov. 

p. Košutek

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemků  p.č.4996/1, 
p.č. 4996/2 a p.č. 4996/3 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 500/1 v 
k.ú. Dluhonice

p. Košutek

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 820/1 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Košutek

7.5.1 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
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7.5.2 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

7.5.3 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

7.5.4 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov – pozemku 
p.č. 4548/2 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.5.5 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov – pozemku 
p.č. 229/1 v k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

7.6.1 Přenechání bezúplatného užívání nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.7.1 1. Smlouva o právu provést stavbu na místní komunikace ul. 
Šířava v Přerově                                                                                                             
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch 
statutárního města Přerova – k tíži pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. 
Přerova

p. Košutek

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
1042/1, p.č. 5747/1, p.č. 5752, vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.9.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov do vlastnictví Sociálních služeb města Přerova.

p. Košutek

7.9.2 Převod movité věci - kalorimetrického měřidla spotřeby tepla z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti 
Teplo Přerov a.s.

p. Košutek

7.12.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 13 ke zřizovací 
listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova.

p. Košutek

7.12.2 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy p. Košutek
7.12.3 Vnitřní předpis o posuzování návrhů na kácení stromů p. Košutek
7.13.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský
7.14.1 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 5300/1,p.č. 

5300/13, p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov- stavební objekt ,, SO 503 
přípojka teplovodu pro obchodní a nákupní centrum Kasárna 
Přerov “

p. Košutek

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 498 v k.ú. Dluhonice- rozšíření stávajícího sjezdu k rodinnému 
domu, Náves 33/42 Přerov V-Dluhonice.

p. Košutek

7.14.3 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4672/1 v k.ú. 
Přerov- oprava havarijního stavu hlavního schodiště do bytového 
domu Osmek č.p. 528/3, Přerov

p. Košutek

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 4941 v k.ú. Přerov- plynovodní přípojka k rodinnému domu 
č.p.1711/19, ul. Bartošova v Přerově

p. Košutek

7.14.5 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 1062 v k.ú. Újezdec u Přerova- přípojka kanalizace do 
stávající kanalizační šachty.

p. Košutek

8. Školské záležitosti
8.1 Žádost o poskytnutí dotace – KSK Limit, z.s. Bc. Navrátil
8.2 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Přerovem  
Bc. Navrátil
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9. Sociální záležitosti
9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil
9.2 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 

33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů

primátor

10.2 Uzavření dohody o splátkách primátor
10.3 Delegování zástupců města na valné hromady nevládní neziskové 

organizace CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.
primátor

10.4 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 
Přerova

Ing.arch. Horký

10.5 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem

p. Košutek

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

11.1 Návrh na personální změny primátor
12. Závěr, tiskové zprávy

    Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


