
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 27.4.2018 

 

Svolávám 

91. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  2. května 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. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 
rok 2017 

Ing. Měřínský 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 9 Ing. Měřínský 

5.2 Dotace na natáčení filmu pro studenta režie na Filmové a televizní 
fakultě Akademie Múzických Umění v Praze 

Ing. Měřínský 

6. Rozvojové záležitosti  

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a 
odpadů“ -  zrušení zadávacího řízení a schválení zahájení 
jednacího řízení bez uveřejnění 

Ing. Měřínský 

7.2 Veřejná zakázka „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ -  schválení 
smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění úkonů 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  

Ing. Měřínský 

7.3 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ -  
rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, rozhodnutí o 
výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Měřínský 

7.4 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

7.5 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

7.6 Veřejná zakázka „Žeravice – oprava odvodňovacích žlabů pod 
Lapačem a Čekyňská Přerov, Přerov XII-Žeravice“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Měřínský 

7.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků v Přerově, SO 104 Ulice 
Seifertova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 



7.8 Veřejná zakázka „Přerov - Henčlov, ul. Martinská, Nová – oprava 
chodníků“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

7.9 Veřejná zakázka „Výměna okenních otvorů uličního průčelí 
administrativní budovy č.p. 79/3 v ul. Blahoslavova, Přerov“ – 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

7.10 Veřejná zakázka  - Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Dostavba domova pro seniory – pavilon G“- schválení zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce, schválení zadávacího řízení a jeho 
zahájení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

7.11 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace 
kanalizačních přípojek v Přerově VII - Čekyně“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 

7.12 Veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 
Smetanova 7, 7a)“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

7.13 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetická opatření v 
budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“  

Ing. Měřínský 

7.14 Rekonstrukce chodníku na ul. Velká Dlážka, Přerov Ing. Měřínský 

8. Majetkoprávní záležitosti  

8.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v 
k.ú. Újezdec u Př.  

p. Košutek 

8.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 2783/4 v 
budově bytový dům č.p. 2781, č.p. 2782, č.p. 2783, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4293/16 zast. pl.  a nádvoří  
v k.ú. Přerov (Sokolská 6) 

p. Košutek 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 5734/20 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

8.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – objektu administrativy č.p. 1117,  příslušném k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, pozemky 
p.č. 2294/2,  p.č. 2294/6 a p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov 
(Chemoprojekt) 

p. Košutek 

8.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v budově bytový 
dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku  p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 
5, 6/Kratochvílova 29) 

p. Košutek 

8.3.1 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 

8.5.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s užíváním 
pozemků ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad – p.č. 5276/10, p.č. 
5276/11 a p.č. 5276/20, vše v k.ú. Přerov, ze strany statutárního 
města Přerova  

p. Košutek 



8.6.1 Bezúplatné užívání nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerov - pozemků p.č. 6829/14 a  p.č. 6829/15 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8.7.1 Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova  k tíži 
pozemků p.č. 119, p.č. 123, p.č. 126, p.č.  p.č. 89, p.č. 90, p.č. 92 a 
p.č. 88 vše v k.ú. Žeravice a nájem nemovitých věcí statutárním 
městem Přerov - pozemků p.č. 126 a p.č. 88 oba v k.ú. Žeravice  

p. Košutek 

8.7.2 Zřízení věcného břemene služebnosti pozemku p.č.  6849/13 v k.ú. 
Přerov. 

p. Košutek 

8.12.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - dodatek č. 17 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

p. Košutek 

8.13.2 Smlouva o spolupráci v oblasti řízení rizik a pojištění Ing. Měřínský 

8.13.3 Veřejná zakázka „Oprava fasád na bytových domech v r. 2018“ – 
schválení dodatku č. 1  smlouvy o dílo č. MMPr/0511/2018 
(méněpráce) 

Ing. Měřínský 

8.13.4 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Košutek 

8.13.5 Uzavření nájemních smluv – byty pro výběrové řízení p. Košutek 

9. Školské záležitosti  

9.1 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní 
rok 2018/2019   

Bc. Navrátil 

9.2 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Žádost o poskytnutí daru pro babybox v Boskovicích Bc. Navrátil 

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

11. Různé  

11.1 Návrh na uzavření smlouvy - vydání knihy Legionář Jan Gayer. Bc. Navrátil 

11.2 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2018. 

p. Košutek 

11.3 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2018. 

p. Košutek 

11.4 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple 
sv. Jiří v Přerově. 

p. Košutek 

11.5 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Kulturními a 
informačními službami města Přerova a Olomouckým krajem na 
"Marketingové aktivity MIC Přerov" 

Ing. Měřínský 

11.6 Použití znaku města Přerova primátor  

11.7 Podněty a připomínky z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova. primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Mgr. Vladimír Puchalský 

                                  primátor statutárního města Přerova 


