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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 11.5.2018 

 

Svolávám 

92. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  17. května 2018 v 9.00 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 primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 10 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ – PRŮPICH - zadání p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ -  schválení  
zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“ -  
rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.3 Kanalizace a ČOV Čekyně,“ – smlouva o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. 
Z_S24_12- 8120059007 (ČEZ)  

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 
energetické opatření“ -  schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 
SML/3162/2017 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“ 
- schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Stavební úpravy místní komunikace ul. Spojovací 
Přerov, Přerov VI-Újezdec“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.7 Změna vnitřního předpisu č. 16/2016 16/2016 Zásady postupů a 
pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním 
městem Přerov 

primátor 

6.8 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Svisle 13“ -  zrušení zadávacího řízení a schválení 
zahájení jednacího řízení bez uveřejnění 

Ing. Měřínský 
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6.8.1 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“ -  zrušení zadávacího řízení 
a schválení zahájení jednacího řízení bez uveřejnění – materiál na 
stůl 

Ing. Měřínský 

6.9 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Svisle 13 – Vybavení odborných učeben“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.10 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ -  zrušení zadávacího řízení a schválení 
zahájení jednacího řízení bez uveřejnění 

Ing. Měřínský 

6.10.1 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ -  zrušení zadávacího 
řízení a schválení zahájení jednacího řízení bez uveřejnění - 
materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

6.11 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 – Vybavení odborných učeben“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

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“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.13 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov - Předmostí, 
Hranická 14 – Vybavení odborných učeben“ – rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

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

Ing. Měřínský 

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

Ing. Měřínský 

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

Ing. Měřínský 

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

Ing. Měřínský 

6.18 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, U TENISU 4“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.19 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, U TENISU 4 - KONEKTIVITA“ – rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.20 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, U TENISU 4 - Vybavení odborných učeben“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 
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6.21 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16“ – rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.22 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 - KONEKTIVITA“ – rozhodnutí 
o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.23 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 – Vybavení odborných učeben“ 
– rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.24 Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště Ing. Měřínský 

6.25 Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a 
odpadů“ -  schválení uzavření smlouvy - materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku  statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 6706/1 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 
6749/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4, jehož součástí je 
budova k bydlení č.p. 1273, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
p.č. 6749/5, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušné 
k části obce Přerov I-Město, vše     v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí – 
pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov za pozemky p.č. 796, p.č. 1312, 
p.č. 1313/1, p.č. 1316/1 a část p.č. 800 vše v k.ú. Henčlov                                                                                                                                                                                      

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 165 a části 
p.č. 166 oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova -  id. 1/2 pozemku p.č. 590/7 
v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - budovy jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44 a pozemku 
p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) 

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 

7.4.1 Směna nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části  pozemku p.č. 2883/28 v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 510/17 a 
id. podíl ¾ pozemku p.č. 510/9 oba v k.ú. Předmostí ve vlastnictví 
EMOS property s.r.o., Přerov  

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových – části pozemku p.č. 195 a pozemku p.č. 198, 
oba v k.ú. Žeravice  

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
prostoru sloužícího podnikání  v budově jiná stavba č.p. 122, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č.  34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

p. Košutek 
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7.5.3 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 

7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 184, stojící na 
pozemcích p.č. 203, p.č. 416, p.č. 198 v k.ú. Žeravice (bývalá MŠ 
Žeravice)  

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži části pozemku p.č. 6855 v k.ú. Přerov a 
nájem části pozemku p.č. 6855 v k.ú. Přerov statutárním městem 
Přerov 

p. Košutek 

7.12.1 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s 
realizací stavby „I/55 Přerov, průtah centrem, I. etapa“ 

p. Košutek 

7.12.2 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov  p. Košutek 

7.12.3 Udělení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz 
vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z 
dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a) a z 
dopravní značky č. B 28 „Zákaz zastavení" 

p. Košutek 

7.13.1 Upuštění od vymáhání pohledávky za panem T.Š. z důvodu 
nedobytnosti a její převod na podrozvahu 

Ing. Měřínský 

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

Ing. Měřínský 

7.13.3 Přímé zadání zakázky na rekonstrukci ozvučení zimního stadionu v 
Přerově, Petřivalského 2885/5 

Ing. Měřínský 

7.13.4 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu 
osobních údajů mezi statutárním městem Přerov a vybranými 
příspěvkovými organizacemi zřizovanými statutárním městem 
Přerov  

Bc. Navrátil 

8.2 Předfinancování projektu ZŠ Svisle Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Úhrady za sociální služby poskytované střediskem Denní pobyt 
Sociálních služeb města Přerova, p. o. 

Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Vyhlášení soutěže: Předzahrádka roku 2018 p. Košutek 

10.2 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního 
města Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

primátor 

10.3 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního 
města Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

primátor 

10.4 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního 
města Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

primátor 

10.5 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního 
města Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

primátor 

10.6 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2017 primátor 

10.7 Darovací smlouva - materiál na stůl Ing. Měřínský 

10.8 Smlouva o zajištění reklamy - materiál na stůl Ing. Měřínský 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


