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RADA   MĚSTA   PŘEROVA

  V Přerově dne 15. 2. 2016

Svolávám
37. schůzi Rady města Přerova,

která se bude konat dne 18. února 2016 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti 
Rady města, nám. T.G.M. 1

PROGRAM:

1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Návrh na personální změny primátor
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 4 Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 II/434 Kozlovice - chodníky podél průtahu p. Košute
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Energetická opatření Městského domu v Přerově Ing. Měřínský
6.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně -

část stavebního objektu SO 02 Větev B“ -  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

6.3 Veřejná zakázka „Centrální nákup kancelářských potřeb pro rok 
2016“ – zrušení výběrového řízení

Ing. Měřínský

6.4 Veřejná zakázka „Centrální nákup hygienických potřeb pro rok 
2016“ – zrušení výběrového řízení

Ing. Měřínský

6.5 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Přerov –
Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ -  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

6.6 Veřejná zakázka „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI 
pro hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov“ –
rozhodnutí o vyloučení uchazeče a výběru nabídky

Ing. Měřínský

6.7 Veřejná zakázka " Výměna elektroinstalace u společných prostor v 
bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť 
IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově – dodatečné stavební práce“ –
schválení výběrového řízení

Ing. Měřínský

6.8 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 
1250/1, 750 02 Přerov“ – schválení realizace stavebních prací

Ing. Měřínský
Bc. Navrátil

7. Majetkoprávní záležitosti
7.2.1 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –

nebytové jednotky č. 2398/101,  v objektu bytový dům č.p. 2398, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495,  v 
k.ú. Přerov (Vaňkova 1).  

p. Košutek
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7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  -
pozemku p.č  4929/2 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
prostoru sloužícího podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 
785, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 2883/44,  v k.ú. Přerov (Svisle 2).  

p. Košutek

7.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - prostoru sloužícího podnikání v objektu občanského 
vybavení č.p. 2883, příslušném k části obce Přerov I-Město, který 
je součástí pozemku p.č. 3161/4, v k.ú. Přerov (U Bečvy 2)

p. Košutek

7.11.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí mezi 
statutárním městem Přerov a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o. 

p. Košutek

7.12.1 Smlouva o dílo "Kácení dřevin" 2016 Ing. Měřínský
7.12.3 Smlouva o odvádění odpadních vod Ing. Měřínský
7.13.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský
7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 

p.č. 433/1 v k.ú. Vinary u Přerova.
p. Košutek

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 91/1 v k.ú. Lýsky.

p. Košutek

7.14.3 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1046 v k.ú. 
Dluhonice- přípojka vody k RD na parc. č .377/1, 377/2 v k.ú. 
Dluhonice

p. Košutek

8. Školské záležitosti
8.1 Úprava platu ředitelky základní školy Bc. Navrátil
9. Sociální záležitosti
9.1 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 

33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

9.2 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - městys 
Brodek u Přerova

Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 

Přerova
Ing. arch. Horký

10.2 Žádost notářky ve věci projednání pozůstalosti primátor
10.3 „Rozšíření webové aplikace správa energií a komoditní portál –

ENERGYBROKER“
Ing. Měřínský

10.4 „Změna smlouvy o dílo č. SML/669/2011: Projekt 06 IOP-
Technologické centrum a elektronická spisová služba“

Ing. Měřínský

10.5 Použití znaku města Přerova Bc. Navrátil
10.6 Podněty a připomínky z 14. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova
primátor

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

12. Závěr, tiskové zprávy primátor

   Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


