
1 

 

RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 16.2.2018 

 

Svolávám 

86. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 22. února 2018 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  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 3 Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 4 Ing. Měřínský 

4.3 Dotace pro KŘESŤANSKOU POLICEJNÍ ASOCIACI, z . s., na 
zhotovení pamětní desky obětem z řad policie a četnictva za 
německé okupace v období II. světové války. 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Obřadní síň na Městském hřbitově – uzavření dodatku č. 2 
smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace 

p. Košutek 

5.2 Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově - dodatek smlouvy o dílo 
na projekční práce 

p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 
energetické opatření“ -  schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/3162/2017 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Oprava 9 volných bytů“ – rozhodnutí o vyloučení 
účastníka, rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Oprava povrchu ul. Pod Valy, Kozlovská v 
Přerově“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Oprava fasád na bytových domech v r. 2018“ – 
rozhodnutí o vyloučení účastníka, rozhodnutí o výběru dodavatele 
a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ - 
schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce, schválení 
zadávacího řízení a jeho zahájení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

6.6 Zpracování studie "Cyklostezka Dluhonice - Předmostí" Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16“ - schválení zadávacích 
podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 
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6.8 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 – Vybavení odborných 
učeben“ - schválení zadávacích podmínek, zahájení zadávacího 
řízení 

Ing. Měřínský 

6.9 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 - KONEKTIVITA“ - 
schválení zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.10 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, 
Hranická 14“ - schválení zadávacích podmínek, zahájení 
zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.11 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, 
Hranická 14 – Vybavení odborných učeben“ - schválení 
zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.12 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, 
Hranická 14 - KONEKTIVITA“ - schválení zadávacích podmínek, 
zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.13 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5“ - schválení zadávacích 
podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.14 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 – Vybavení odborných učeben“ 
- schválení zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.15 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 - KONEKTIVITA“ - schválení 
zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.16 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, U TENISU 4“ - schválení zadávacích podmínek, 
zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.17 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, U TENISU 4 - Vybavení odborných učeben“ - 
schválení zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.18 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, U TENISU 4 - KONEKTIVITA“ - schválení 
zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.19 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1“ - schválení zadávacích podmínek, 
zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.20 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 – Vybavení odborných učeben“ - 
schválení zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.21 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ - schválení 
zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.22 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ - schválení zadávacích podmínek, 
zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.23 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Svisle 13 – Vybavení odborných učeben“ - 
schválení zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 
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6.24 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“ - schválení zadávacích 
podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.25 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8“ - schválení zadávacích 
podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.26 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8 – Vybavení odborných učeben“ - 
schválení zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení, 
pověření komise 

Ing. Měřínský 

6.27 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8 - KONEKTIVITA“ - schválení 
zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - prostoru sloužícího 
podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. 
Přerov (Velká Dlážka 46) 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - prostoru sloužícího 
podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. 
Přerov (Velká Dlážka 46) 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 a p.č. 
200 oba v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                                      

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod  nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 6136/6 a p.č. 6136/22, oba v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci  z majetku  statutárního města 
Přerova – nebytového prostoru v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.1 Bezúplatný převod pozemku p.č. 5276/20 v k.ú. Přerov z 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města 
Přerova  

p. Košutek 

7.3.2 Bezúplatný převod  id. podílu ¼ pozemku p.č. 510/9 a pozemku 
p.č. 510/18 oba v k.ú. Předmostí  z vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad do vlastnictví statutárního města Přerova  

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 829, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. 
Přerov (Jasínkova 4)  

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytové jednotky č. 191/103 v budově bytový dům č.p. 190, 191, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v 
k.ú. Přerov (Kozlovská 4) 

p. Košutek 

7.5.3 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 5021 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.5.4 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 805/6 ovocný sad v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka části zdi budovy TGM 8 - dodatek č. 1 p. Košutek 
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7.7.1 1. Smlouva o právu provést stavbu „Inženýrské sítě a komunikace 
pro lokalitu výstavby RD k.ú. Kozlovice u Přerova – II. etapa“ – 
dodatek č. 1                                                                                                                                                                                               
2. Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – kanalizace na části 
pozemku p.č. 723/14 a p.č. 723/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova – 
dodatek č. 1 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 627/39, 
p.č. 627/46 oba v k.ú. Předmostí a na  pozemku p.č. 171 v k.ú. 
Popovice u Přerova. 

p. Košutek 

7.7.3 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova – pozemcích p.č. 7, p.č. 5, p.č. 1, p.č.  3, p.č. 2, p.č. 60, 
p.č. 251/6, p.č. 253, p.č. 254, p.č. 256, p.č. 257, p.č. 269,   p.č. 9, 
p.č. 112, p.č. 10, p.č. 4, p.č. 151, p.č. 6, p.č. 164 vše v k.ú. 
Žeravice. 

p. Košutek 

7.12.1 Provoz sportovišť (Zimní stadion, Městská sportovní hala, 
koupaliště Penčice a bazén Přerov) od 1.1.2019  

Ing. Měřínský 

7.12.2 Výměna stožáru SSZ a doplnění  HW A SW na SSZ Komenského 
x Palackého v Přerově 

p. Košutek 

7.13.1 Aplikace inflační doložky na nájemné v městských bytech  Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

9. Sociální záležitosti  

9.1 Tréninkové bydlení  - doplatek jistoty po úspěšném ukončení 
účasti v pilotním projektu 

Bc. Navrátil 

9.2 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemních smluv k 
obecním bytům 

Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Ing. Měřínský 

10.2 Smlouva o zajištění reklamy Ing. Měřínský 

10.3 Žádost o udělení výjimky z vnitřního předpisu č.16/2016 primátor 

10.4 Podněty a připomínky z 36. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova. 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Mgr. Vladimír Puchalský 

                             primátor města Přerova 


