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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 29.3.2018 

 

Svolávám 

89. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 5. dubna 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  

3.1 Návrh škodní komise - Pokuta ve výši 250 tis. uložená ÚOHS za 
správní delikt - změna usnesení 

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 7 Ing. Měřínský 

4.2 Schválení účetní závěrek sestavených ke dni 31. 12. 2017 Ing. Měřínský 

4.3 Sberbank CZ, a. s. - smlouvy o elektronické komunikaci   Ing. Měřínský 

4.4 Československá obchodní banka, a. s. - smlouva o využívání 
služby ČSOB CEB 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Vyřazení dokumentací z majetku města p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Oprava lesních cest, LHC Přerov 2 Ing. Měřínský 

6.2 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.  
VPI/MS/2018/00056 „VPIC_PR_Žeravice_Most přes Olešnici“ 

Ing. Měřínský 

6.3 Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova  Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“ -  
zrušení zadávacího řízení a schválení zahájení opakovaného 
zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Celková oprava střechy u bytového domu nám. 
Fr. Rasche 3 a gen. Štefánika 7 v Přerově“ – rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Obnova protikorozní ochrany lávky přes 
Strhanec u soutoku s Bečvou“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov 
– energetická opatření“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, 
schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.8 Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a 
odpadů“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení 
zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 
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6.9 Veřejná zakázka „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ 
Přerov Želatovská 8“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.10 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ -  zrušení zadávacího řízení a schválení 
zahájení opakovaného zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.11 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1“ -  zrušení zadávacího řízení a 
schválení zahájení opakovaného zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.12 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16“ -  zrušení zadávacího 
řízení a schválení zahájení opakovaného zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.13 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, U TENISU 4“ -  zrušení zadávacího řízení a 
schválení zahájení opakovaného zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - zřízení práva stavby k 
pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 
3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov – prodloužení lhůty 
provedení stavby. 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostor v budově jiná 
stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova -   částí pozemků p.č. 
509/2 a p.č. 510/15 oba v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova -  spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 
7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 vše v  k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
prostor sloužících podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 
3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  
který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro 
seniory)  a nájem movitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova zařízení a vybavení kuchyňského bloku - uzavření 
dodatků                                                                                                                                                                                                                                           

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku v majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č 6577/267 v k.ú. Přerov – dodatek č. l  

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova p.č. 7160/3, p.č. 7167/10, p.č. 
5307/99, p.č. 5307/344, p.č. 5307/345, p.č. 5307/557, vše v k.ú. 
Přerov  

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 156 v k.ú. Popovice u 
Přerova  

p. Košutek 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 3445/2, 
p.č.  4933/11, p.č. 4957/1, p.č. 4957/23, p.č. 4957/28, p.č. 
4957/39, p.č. 5084/13, p.č. 5084/24, p.č. 7289/56 vše v k.ú. 
Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z 
předkupního práva 

p. Košutek 

7.12.2 Žádost notářky s nabytím nemovité věci p. Košutek 
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7.12.3 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 
dodávce elektrické energie – kontejnerové stání Přerov, Svornosti 
10 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – uzavření smlouvy na 
dobu neurčitou   

Bc. Navrátil 

8.2 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

10. Různé  

10.1 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s 
hlukem 

primátor 

10.2 Návrh na uzavření smíru s Fitness AVE Přerov, z.s. primátor 

10.3 Návrh na doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova primátor 

10.4 Zahraniční pracovní cesta – Ivano-Frankivsk, Ozimek  primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

               Mgr. Vladimír Puchalský 

                             primátor města Přerova 


