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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

     V Přerově dne 2.3.2018 

 

Svolávám 

87. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  8. března 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 Návrh škodní komise - Pokuta ve výši 250 tis. uložená ÚOHS za správní 

delikt 

primátor 

3.2 Návrh Škodní komise - Ztráta tokenu primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 5 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Oprava komunikace v ul. Kratochvílova, Přerov“ – 

rozhodnutí o vyloučení účastníka, rozhodnutí o výběru dodavatele a 

schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.2 Uzavření Smlouvy č. 182M/2018 o poskytnutí finančních prostředků z 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018  

Ing. Měřínský 

6.3 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV“  Ing. Měřínský 

6.4 Stavební úpravy budovy č.p. 357/17 na pozemku p.č. 1981/29 v k.ú. Přerov Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“ -  schválení  

zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.6 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dostavba domova pro seniory – 

pavilon G, zpracování projektové dokumentace“  

Ing. Měřínský 

6.7 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „ZŠ Trávník – rekonstrukce 

rozvodů ÚT, vody a odpadů“  

Ing. Měřínský 

6.8 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce školního hřiště 

ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1.“  

Ing. Měřínský 

6.9 Veřejná zakázka „Zavedení systému energetického managementu dle ISO 

50001“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Ing. Měřínský 

6.10 Veřejná zakázka „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - 

Autobusová zastávka - ul. Sportovní, Předmostí“ – rozhodnutí o výběru 

dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 
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7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 983, p.č. 985, p.č. 

986, p.č. 987, p.č. 990/3, p.č. 991, p.č. 992 a budovy k bydlení č.p. 1259, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. 

Přerov a pozemek p.č. 6034/52 do vlastnictví statutárního města Přerov 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 473/1 v k.ú. 

Předmostí                                                                                                                                                                                          

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 4789/1, p.č. 4790/6, 

p.č. 4791 a částí p.č. 6834/3, p.č. 4789/2, p.č. 4790/1, p.č. 4794/2 a p.č. 

4790/2 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci  z majetku  statutárního města Přerova – 

nebytového prostoru v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu na 

pozemcích v majetku statutárního města Přerova –  p.č.6863/7, p.č. 5207/1, 

p.č. 5207/17, p.č. 5207/20, p.č. 5207/46, p.č.  5300/22, p.č. 5300/23 vše v 

k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.2 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na 

nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 

4949, p.č. 5089, p.č.4950, p.č. 3991, p.č.4945/1, p.č. 4007, p.č. 4008, p.č. 

4009, p.č. 4010, p.č. 4011/1, p.č. 4013, p.č. 4012, p.č. 5090, p.č. 4037, p.č. 

4039, p.č. 4040, p.č. 5094, p.č. 4167/7, p.č. 4167/6, p.č. 5087, p.č. 4160/1, 

p.č. 5092, p.č. 5093, p.č. 5095, p.č. 5091 vše v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.7.3 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na 

nemovitém majetku v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

695 v k.ú. Čekyně  

p. Košutek 

7.7.4 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem nemovité věci 

statutárním městem Přerov - pozemku p.č. 977 v k.ú. Žeravice 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Přerovský rádce: Vánoce 2017 (vyhodnocení dotazníku) primátor 

10.2 Dohoda o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské 

osnovy mezi subjekty. 

p. Košutek 

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

tajemníka magistrátu města 

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Mgr. Vladimír Puchalský 

                                                                                                                           primátor města Přerova 

 


