
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 4.7.2018 

 

Svolávám 

97. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne  12. července 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 na personální změnu - organizační pracovník škodní komise primátor 

4. Finanční záležitosti 
 

 

4.1 Rozpočtové opatření č. 14 Ing. Měřínský 

4.2 Dotace pro Dechový orchestr Haná Přerov, z. s. Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti 
 

 

5.1 Memorandum o vzájemné spolupráci v aktivitách v oblasti Smart 
City 

Ing. Měřínský 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky 
 

 

6.1 Vymáhání smluvní pokuty za společnostmi TESCO SW a.s. a O2 
Czech Republic a.s. – pověření k návrhu na uzavření dohody o 
narovnání, žalobní návrh 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka“ – zrušení 
výběrového řízení, schválení zahájení nového výběrového řízení, 
schválení zadávacích podmínek a jmenování členů komise pro 
otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“ – zrušení 
výběrového řízení, schválení zahájení nového výběrového řízení, 
schválení zadávacích podmínek a jmenování členů komise pro 
otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. 
Lukaštíka“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 



6.5 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace 
kanalizačních přípojek v Přerově VII - Čekyně“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 
Smetanova 7, 7a)“ - rozhodnutí o vyloučení účastníka, výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.7 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/0708/2018, číslo smlouvy zhotovitele 1532.8100745ZBR, na 
realizaci stavby „Oprava povrchu ul. Pod Valy, Kozlovská v 
Přerově“ 

Ing. Měřínský 

6.8 Stavební úpravy kina Hvězda Ing. Měřínský 

6.9 Stavební objekty SO 121.2 Cyklostezka nová a SO 122.2 
Chodníky nové v rámci stavby "I/55 Přerov okružní křižovatka 
Dluhonská" - spolufinancování 

Ing. Měřínský 
p. Košutek 

6.10 Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u Přerova na poldr s 
mokřadem 

Ing. Měřínský 

6.11 Akce nad 500 tis. Kč 2018 Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti 
 

 

7.3.1 Úplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 542/3 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - částí pozemků p.č. 182 a p.č. 183 oba v k.ú. Henčlov 

p. Košutek 

7.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku  p.č. 542/2 a p.č. 552/8  oba v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.3.4 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 
2152/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
oplocení nacházejícího se na pozemku p.č. 5276/2 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem a výpůjčka nemovitých  věcí v majetku statutárního města 
Přerova – sportovního areálu Skalka v k.ú. Vinary u Přerova   

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
části zdi budovy č.p. 404, obč. vybavenost v k.ú. Předmostí. 

p. Košutek 

7.7.1 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na 
nemovité věci  - pozemku p.č. 6850/5 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.12.1 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie – „Sjezd na 
pozemek par. č. 37 v k.ú. Přerov, ul. Palackého“ 

p. Košutek 

7.12.3 Odstranění zděné zídky vč. ocelového oplocení a rozšíření vjezdu 
na parkoviště u budovy bývalého hotelu Strojař  

p. Košutek 

7.12.4 Právo provést stavbu na cizím pozemku - Oprava chodníku v ul. 
Čechova 

p. Košutek 

7.12.5 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy  p. Košutek 

7.12.6 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0541/2018 na 
realizaci stavby "Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - 
Autobusová zastávka - ul. Sportovní, Předmostí" 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti 
 

 

8.1 Záměr vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská a 
schválení podání žádosti o dotaci v rámci 113. výzvy OP ŽP 

Ing. Navrátil 



8.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 
vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Přerovem   

Ing. Navrátil 

9. Sociální záležitosti 
 

 

9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS Ing. Navrátil 

10. Různé 
 

 

10.1 Fotosoutěž Jeden den v Přerově primátor 

10.2 Použití znaku města Přerova primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy 
 

primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


