
RADA   MĚSTA   PŘEROVA

V Přerově dne 17.10.2016

Svolávám
55. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 20. října 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
2 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 55. schůze 

Rady města Přerova konané dne 20. října 2016
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 
Ing. Měřínský

4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 19 Ing. Měřínský
4.2 Předčasná splátka úvěru přijatého od Českomoravské záruční a 

rozvojové banky a. s. 
Ing. Měřínský

4.3 Útulek pro zvířata - přijetí daru Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky 
6.1 Areál Mamutov - 1.etapa - příprava projektu p. Pospíšilík
6.2 Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Přestupní terminál za nádražím v Přerově“ – zrušení výběrového 
řízení

Ing. Měřínský

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

Ing. Měřínský

6.4 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 
zakázku – Městská autobusová doprava v Přerově 2018 – 2028. 

primátor
p. Košutek

6.5 Veřejná zakázka „Tiskové řešení Magistrátu města Přerova“ –
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění 
podmínek účasti a hodnocení nabídek – materiál na stůl

Ing. Měřínský



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

do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 4741/3, 
p.č. 4742/1, p.č. 4742/2  vše  v k.ú.  Přerov

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města  Přerova –
koeficient Rady města Přerova - Kmr pro rok 2017 ve smyslu 
vnitřního předpisu č. 7/09

p. Košutek

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemků p.č. 426/9, p.č. 426/18, p.č. st. 823 a p.č. st. 824 vše v k.ú. 
Předmostí - uzavření Dodatku č. 6

p. Košutek

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 155 
v k.ú. Čekyně

p. Košutek

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 6531/1, 
p.č. 6957, p.č. 6958, p.č. 6959, p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, p.č. 
6590/61, p.č. 4221, p.č. 4221/1, p.č. 5096, p.č. 6714/1, p.č. 6714/4, 
p.č. 6714/5,  vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města 
Přerova

p. Košutek

7.12.1 Udělení výjimek 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).  

p. Košutek

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 4995, p.č. 1961/1, p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov - Dočasné umístění 
reklamních zařízení-áčka.

p. Košutek

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
528/7 v k.ú. Předmostí - Novostavba RD, garážového stání a 
zahradního skladu, včetně oplocení, terénních úprav, retenční 
nádrže a napojení na technickou infrastrukturu-přípojka vodovodu a 
splaškové kanalizace, stavba sjezdu s propustkem.

p. Košutek

7.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
509 v k.ú. Lověšice u Přerova - Stavební úpravy rodinného domu 
č.p.13 Přerov III-Lověšice.

p. Košutek

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 2051/1 p.č. 1981/44 oba v k.ú. Přerov - Stavba vjezdu ze 
zatravňovacích tvárnic z ul. Interbrigadistů k RD č.p. 1428/7, 
Sušilova v Přerově. 

p. Košutek

7.14.5 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí - Sjezd k objektu na 
p.č.542, k.ú. Předmostí.

p. Košutek

8. Školské záležitosti
8.1 „FIND YOUR WAY“ – nabídka k účasti v projektu Bc. Navrátil
8.2 Úprava platů ředitelek  Bc. Navrátil
8.3 Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitých darů 

příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Přerovem  

Bc. Navrátil

8.4 Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  

Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti
9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS Bc. Navrátil
9.2 Veřejná sbírka pod vánočním stromem Bc. Navrátil
10 Různé
10.1 Výsledky soutěže Předzahrádka roku 2016 p. Košutek



10.2 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku a 
nebytových prostor na dobu delší než 12 měsíců. 

primátor

10.3 Kronika města Přerova za rok 2014 primátor
10.4 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu 

JSDH 2016
primátor

10.5 Zahraniční pracovní cesta (Stuttgart) - materiál na stůl primátor
10.6 Podněty a připomínky z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova

materiál na stůl
primátor

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

primátor

12. Závěr, tiskové zprávy primátor

   Mgr. Vladimír Puchalský
     primátor města Přerova


