
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 22.6.2018 

 

Svolávám 

96. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  28. června 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 Komise pro cestovní ruch a kulturu p. Jandová 
Bc. Navrátil 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 13 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Studie regenerace sídliště v části ulice Dvořákova p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/3301/2017, číslo smlouvy zhotovitele 148/KB/ET/17 na 
realizaci stavby „Modernizace  místa  křížení –mosty přes tratě  
SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“ 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Stavební úpravy místní komunikace ul. 
Spojovací Přerov, Přerov VI-Újezdec“ - rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-
Vinary, Za Vrbím“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u 
Přerova na poldr s mokřadem“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ 
Přerov Želatovská 8“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Energetická opatření v budově Palackého 
1381/25 v Přerově – výměna oken“ - schválení zadávacích 
podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za 
Mlýnem“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení 
zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 



6.8 Veřejná zakázka „Renovace balkonů bytových domů“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

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 Přerov - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 5307/3 v 
k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                         

p. Košutek 

7.1.3 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - 
využití předkupního práva  k pozemku p.č. 6679/1 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 500/1 v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
budovy občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov 
(Palackého 19)  

p. Košutek 

7.5.2 Prodloužení nájmu nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov 
jehož součástí je budova  bez č.p./č.e. objekt občanské 
vybavenosti, příslušná k části obce Přerov I. –Město (veřejné WC 
na nám. Svobody v Přerově) 

p. Košutek 

7.5.3 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – silnice II/436 
na pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

7.5.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 937/4, p.č. 
388, p.č. 695 vše v k.ú. Čekyně a p.č. 198 a p.č. 191/1 oba v k.ú. 
Penčičky 

p. Košutek 

7.5.5 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 
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 

7.12.1 Udělení výjimky 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“ 
a z dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a). 

p. Košutek 

7.12.2 Darovací smlouva uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. Zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Ing. Měřínský 

7.12.3 Provoz sportovišť (Zimní stadion, Městská sportovní hala, 
koupaliště Penčice a bazén Přerov) od 1.1.2019 - zpracování 
analýzy nákladů 

Ing. Měřínský 

7.12.4 Podlimitní zakázka – oprava dopadové plochy dětského hřiště 
Ententyky - Předmostí 

Ing. Měřínský 

7.13.1 Uzavření nájemních smluv - výběrové řízení p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 
rok 2018/2019 

Bc. Navrátil 

8.2 Anglicko – česká mateřská škola Daisy – podmínky školního 
stravování 

Bc. Navrátil 



8.3 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 
Předmostí, Hranická 14 - šetření stížnosti 

Bc. Navrátil 

8.4 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 – šetření stížnosti   Bc. Navrátil 

8.5 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v 
Přerově, Sociálních služeb města Přerova,  Kulturních a 
informačních služeb města Přerova  

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. Bc. Navrátil 

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

10. Různé  

10.1 Nařízení statutárního města Přerova o záměru zadat zpracování 
lesních hospodářských osnov. 

p. Košutek 

10.2 Strategie budoucího rozvoje metropolitní sítě (MAN) v rámci 
rozvoje Projektu IOP 09 

Ing. Kohout 

10.3 Elektronické vyřizování záboru veřejného prostranství Ing.arch.Horký 

10.4 Uzavření smlouvy o vytvoření zvukově-obrazového záznamu.  primátor 

10.5 Petice občanů ul. Seifertova ve věci změn dopravního režimu primátor 

10.5.1 Petice občanů ul. Palackého se žádostí o zjednosměrnění ul. 
Palackého, zrušení zastávky MAD a zrušení příprav výstavby 
cyklostezky na ul. Palackého. 

primátor  

10.6 Použití znaku města Přerova primátor 

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

primátor 

11.1 Podněty a připomínky z 40. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova 

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


