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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

               V Přerově dne 5.1.2018 

 

 

Svolávám 

83. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  11. ledna 2018 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  

3.1 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za II. 

pololetí roku 2017 

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 21 Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 1 Ing. Měřínský 

4.3 Útulek pro zvířata - přijetí daru Ing. Měřínský 

4.4 Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov, a. 

s. 

Ing. Měřínský 

4.5 Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury na rok 2018 – 

„Projekt 100letá Republika“, Muzeum Komenského v Přerově.  

Ing. Měřínský 

4.6 Návrh  na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

č. SML/4032/2017 - Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I 

na pořízení zařízení pro léčení včelstev, popř. technických zařízení na 

zpracování včelích produktů 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Změna č. 11 Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení p. Košutek 

5.2 Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově  p. Košutek 

5.3 Obřadní síň na Městském hřbitově - uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

na vypracování projektové dokumentace 

p. Košutek 

5.4 Využití hotelu Strojař Ing. Vrána 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Přerově II-

Předmostí, ul. Popovická, Sportovní, Tyršova, U Dráhy“ – rozhodnutí o 

vyloučení účastníka, rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 
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6.2 Veřejná zakázka „Oprava komunikace v ul. Kratochvílova, Přerov“ – 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 

členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – 

energetická opatření“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení 

zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova -   částí pozemků p.č. 181, p.č. 182, 

p.č. 183 a p.č. 184 vše v k.ú. Henčlov 

p. Košutek 

7.3.1 Bezúplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova- 

pozemku p.č. 172/9 v k.ú. Kozlovice u Přerova   

p. Košutek 

7.5.1 Nájem části pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Stavebního 

bytového družstva Přerov statutárním městem Přerovem 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - prostor 

sloužící podnikání  v budově k bydlení č.p. 150, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. 

TGM 8) – NOVÉ ZNĚNÍ 

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  

prostoru č. 102 v objektu bytový dům č.p. 576, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 6774/3 v k.ú. Přerov (U Žebračky 18) 

p. Košutek 

7.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí 

pozemků p.č. 4787, p.č. 4789/2, p.č. 4790/1, p.č. 4794/3, p.č. 6834/3, p.č. 

4785/1 a pozemků p.č. 4789/1, p.č. 4790/2, p.č. 4790/3, p.č. 4790/6, p.č. 

4791, p.č. 4794/1, 4794/2 všechny v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.8.1 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  

prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov (Palackého 

19)  

p. Košutek 

7.12.1 Realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“ Ing. Měřínský 

7.12.2 Podlimitní zakázka - průzkum trhu na dodávku kontejneru pro mobilní 

protipovodňová hrazení, změna termínu plnění zakázky 

p. Košutek 

7.12.3 Udělení 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“, z dopravní značky č. B 29 „Zákaz 

stání" ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého dopravního 

značení č. IZ 8a). 

p. Košutek 

7.12.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 

13. 6. 2007, uzavřené mezi statutárním městem Přerov a provozovatelem 

kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. 

Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Hodnocení práce ředitele – materiál na stůl Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 SERENDIPITY z.s. - nabídka partnerství v projektu "Dům sociálního 

bydlení a komunitní činnosti Přerov" 

Bc. Navrátil 

9.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS Bc. Navrátil 

9.3 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 

statutárního města Přerova 

Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Návrh na volbu člena Rady města Přerova Ing. Vrána 

10.2 Vertikální spolupráce se společností Technické služby města Přerova, s.r.o. Ing. Měřínský 

10.3 Oprava usnesení Rady města Přerova č. 2624/66/10/2017 bod 2. primátor 

10.4 Podněty a připomínky z 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova. primátor 

10.5 Pověření k uzavírání sňatků primátor 
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11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města 

 

11.1 Plnění Plánu pro Přerov za období od listopadu 2014 do listopadu 2017 primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


