
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

  V Přerově dne 25.7. 2016

Svolávám
50. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 27. července 2016 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti 
Rady města, nám. T.G.M. 1

PROGRAM:

1. Zahájení 
2. Volba ověřovatele zápisu 
3. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
3.1 Veřejná zakázka „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ - rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
3.2 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2255/2016 na realizaci stavby s 

názvem „MŠ Na Odpoledni 16 - výměna dvou schodišť“
3.3 Veřejná zakázka „Nákup osobních automobilů“ – schválení zadávacích podmínek, 

schválení zahájení výběrového řízení, schválení vyzvaných zájemců, jmenování 
členů komise pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a 
hodnocení nabídek - materiál bude předložen na stůl 

4. Majetkoprávní záležitosti 
4.1.1 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí                                                                                    
4.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 60/4 a p.č. 60/12 oba v k.ú. 
Popovice u Přerova

4.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova – prostor 
sloužících podnikání v objektu  občanské vybavenosti č.p. 100, příslušném k části 
obce Přerov XII-Žeravice, který je součástí pozemku p.č.  7, v k.ú. Žeravice (Na 
návsi 40).

4.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 5088/2, p.č. 5097, p.č. 
6568/11, p.č. 6585/1, p.č. 6586, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města 
Přerova.  

4.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č.  6552/22, p.č. 6568/11, 
oba v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  

4.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti  ve prospěch statutárního města Přerova na 
pozemku  p.č. 6868/1, v k.ú. Přerov.

4.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti  ve prospěch statutárního města Přerova na 
pozemku  p.č. 6594/1, v k.ú. Přerov.

4.12.1 Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 479/19 v k.ú. Předmostí
4.12.2 Geotechnický a dendrologický průzkum, korozní průzkum, geodetické zaměření, 

ověření inženýrských sítí u mostních objektů ev.č. Př-M04727-1 a ev.č. Př-M04727-2  
přes žel.trať na ul. Dluhonská v Přerově a provedení koncepční studie a koordinace 
s projektem křižovatka II/436 x Dluhonská.



4.13.1 Souhlas statutárního města Přerova s  úplatným převodem movitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – elektrického ohřívače vody Drazice 120 L z bytu č. 11  
domu Kratochvílova 122/20.

5. Školské záležitosti
5.1 Žádost o poskytnutí dotace – Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47
5.2 Žádost o poskytnutí dotace – Jan Vojtek
6. Různé
7. Závěr, tiskové zprávy

   Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


