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RADA   MĚSTA   PŘEROVA

    V Přerově dne 11.7.2016

Svolávám
49. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 14. července 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
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 I. pololetí roku 2016 – materiál na stůl

primátor

4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 14 Ing. Měřínský
4.2 Rozpočtové opatření č. 14 - dodatek Ing. Měřínský
4.3 Útulek pro zvířata - přijetí daru Ing. Měřínský
4.4 Sportovní areál a dětské hřiště v místní části Přerov-Dluhonice Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Dohoda o ukončení smlouvy o podmínkách zvláštního užívání 

pozemní komunikace.
p. Košutek

5.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “Veřejná čerpací stanice pohonných 
hmot na ulici Tovačovská v Přerově – prodloužení dočasné stavby 
do 31.12.2020“.

p. Košutek

5.3 Výjimka ze stavební uzávěry – “SO 1002 Přeložky vodovodů, řad 
P1a, ul. Tovačovská, Přerov“.

p. Košutek

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Návrh dopravních staveb pro rok 2017  Ing. Měřínský
6.2 Veřejná zakázka „Odstranění části stavby požární nádrže u 

restaurace Haná v Přerově a přemístění sochařských fragmentů“ –
rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský
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6.3 Veřejná zakázka „Energetická opatření Městského domu v Přerově“ 
-  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

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

věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. Předmostí

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k 
části obce Přerov I. -Město                                                                                                                                                               

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
526/1 v k.ú. Předmostí                                                                                                       

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/14,  
v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4306/33,  
v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
5090/4, p.č. 5290/66, p.č. 5290/67, p.č. p.č. 5297/1, p.č. 5290/3, p.č. 
5290/100, vše  v k.ú.  Přerov - VÝMĚNA

p. Košutek

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
5290/105, p.č. 5290/72, p.č. 5290/117,  vše  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
5290/2,  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
5290/103, p.č. 5290/2, oba v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 
6863/3, v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.1.11 Záměr úplatného převodu do majetku statutárního města Přerova -
účelové komunikace včetně kanalizace, veřejného osvětlení, 
komunikace pěší veřejné, ostrůvku okružní křižovatky, terénních a
sadových úprav v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum 
Kasárna Přerov“.

p. Košutek

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 662/3,  
v k.ú.  Henčlov.

p. Košutek

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 450/7, p.č. 
450/8, oba  v k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

7.1.14 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 649/20,  
v k.ú.  Kozlovice u Přerova.

p. Košutek

7.1.15 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku  statutárního 
města Přerova části pozemku p.č.  5733/8 v k.ú. Přerov.   

p. Košutek
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7.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  
pozemku p.č. 1260/4 a částí pozemku p.č. 1248 oba v k.ú. Újezdec 
u Přerova

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –
části pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
prostoru sloužícího podnikání v objektu jiná stavba č.p. 2822, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku 
p.č. 4293/44,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48).  

p. Košutek

7.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
prostoru sloužícího k 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

7.12.1 Změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města 
Přerova - provozování kina Hvězda a uzavření smlouvy o výpůjčce 
na movité věci.

p. Košutek

7.12.2 Stanovení podmínek pro vydání výjimky z místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích v centru města a to z dopravní značky č. 
B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
3,5 t“ (která je součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a).  

Ing. Měřínský

7.12.3 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných městských trhů a 
městských jarmarků – materiál na stůl

Ing. Měřínský

7.13.1 Dodatek  ke Smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu 
NN

Ing. Měřínský

7.13.2 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský
7.13.3 Žádost o znovuuzavření nájemní smlouvy Ing. Měřínský
7.13.4 Žádost o uzavření nájemních smluv Ing. Měřínský
7.13.5 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – materiál na 

stůl
p. Košutek

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 5734/24, p.č. 5731 m2, p.č.5733/2, v k.ú. Přerov- Úprava 
vjezdu, umístění přípojky plynu a kanalizace.

p. Košutek

8. Školské záležitosti
8.1 Informace o zaměření Základní školy Přerov, U tenisu 4 na 

sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků  
Bc. Navrátil

8.2 Základní škola Přerov, U tenisu 4 - navýšení kapacity školní družiny Bc. Navrátil
8.3 Přijetí peněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací 

zřízenou statutárním městem Přerovem  
Bc. Navrátil

8.4 Financování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti 
evropských projektů u Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 a 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 

Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti
9.1 Krizové bydlení - návrh na uzavření krátkodobé nájemní smlouvy Bc. Navrátil
10. Různé
10.1 Železniční zastávka Přerov - Předmostí Ing. arch. Horký
10.2 Návrhy na označení "čestný hrob" p. Neuls
10.3 Uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a P.V.     

o prodeji zbytku vozidla Octavia RZ 2M4 3141 
Ing. Měřínský

10.4 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci primátor
10.5 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci primátor
10.6 Uzavření smlouvy o vytvoření zvukově-obrazového záznamu. primátor
10.7 Smlouva o zajištění reklamy – materiál na stůl primátor
10.8 Zahraniční pracovní cesta Bardejov – materiál na stůl primátor
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11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 
tajemníka magistrátu města

primátor

12. Závěr, tiskové zprávy primátor

    Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


