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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 17.8.2018 

 

Svolávám 

99. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 23. srpna 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  

3.1 Návrh na personální změnu – materiál na stůl primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí 
roku 2018 

Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 16 Ing. Měřínský 

4.3 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2019 včetně harmonogramu jeho zpracování 

Ing. Měřínský 

4.4 Migrace dat Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Změna č. 11 Územního plánu města Přerova - vydání p. Košutek 

5.2 Územní studie rozvoje místní části Dluhonice. p. Košutek 

5.3 Rekonstrukce obřadní síně na městském hřbitově v Přerově p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského 
architekta“ -  jmenování členů komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Renovace balkonů bytových domů“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka“ – 
zrušení výběrového řízení 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Oprava mostu přes potok Svodnice, ulice u 
Sokolovny ev.č. PŘ/LOV-M2 v Přerově - Lověšicích“ – 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov 
XI-Vinary, Za Vrbím“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 
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6.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 
1, Přerov – II.“ -  schválení zadávacích podmínek, schválení 
zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.8 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s 
názvem „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes 
výstaviště“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.9 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0984/2018 
na realizaci stavby „Modernizace a vybudování odborných 
učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ 

Ing. Měřínský 

6.10 Schválení Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. SML/0982/2018 
na zajištění dodávek konektivity k akci „Modernizace a 
vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - 
konektivita“ 

Ing. Měřínský 

6.11 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0822/2018 
na realizaci stavby: „ZŠ Trávník-rekonstrukce rozvodů 
ústředního vytápění, vody a odpadů.“ 

Ing. Měřínský 

6.12 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy 
objednatele SML/0521/2018, číslo smlouvy zhotovitele 
841/NBAA-03/030/2018, na realizaci stavby „Oprava 
komunikace v ul. Kratochvílova, Přerov“ 

Ing. Měřínský 

6.13 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0937/2018 
"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 
VELKÁ DLÁŽKA 5 - Vybavení odborných učeben" – materiál 
na stůl 

Ing. Měřínský 

6.14 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0938/2018 
"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 
U Tenisu 4 - Vybavení odborných učeben" – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

6.15 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0994/2018 
"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 
Svisle 13 - Vybavení odborných učeben" – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

6.16 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0936/2018 
"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 
ZŠ J.A. Komenského a MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14 - 
Vybavení odborných učeben" – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

6.17 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0992/2018 
"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 
Za Mlýnem 1 - Vybavení odborných učeben" – materiál na 
stůl 

Ing. Měřínský 

6.18 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0939/2018 
"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 
Boženy Němcové 16 - Vybavení odborných učeben" – 
materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova –  prostoru v budově 
občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce Přerov II-
Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú. 
Předmostí (Hranická 14)  

p. Košutek 
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7.1.2 1. Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemků p.č. 3786/3, p.č. 4948/1, p.č. 3798, p.č. 3786/4, p.č. 
3786/5 a p.č. 3786/6, všechny v k.ú. Přerov                                                                        
2. Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých 
věcí statutárním městem Přerov - protipovodňová opatření v 
Přerově na nábř. Dr. E. Beneše a hradidlová komora.                                                                                                                                            
3. Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -    
protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše a 
hradidlová komora.                                                                                                                                                                                  
4. Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemků p.č. 3786/3, p.č. 4948/1, p.č. 3798, p.č. 3786/4, p.č. 
3786/5 a p.č. 3786/6, všechny 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 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov 
– nebytové jednotky č. 2611/103 v budově bytový dům č.p. 
2610, 2611, 2612, příslušné k části obce Přerov I-Město, na  
pozemku p.č.  2424/2  v k.ú. Přerov (Klivarova 3) 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 805/6 ovocný sad v k.ú. Dluhonice. 

p. Košutek 

7.5.3 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části 
pozemku p.č. 181 v k.ú. Henčlov 

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 
150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 8) 

p. Košutek 

7.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku  p.č. 428/1 v k.ú. Předmostí a  pozemků 
p.č. 94/1, p.č. 94/4, p.č. 94/5, p.č. 94/6, p.č. 94/9 a p.č. 94/13 
vše v k.ú. Popovice u Přerova                                                                                                                                                                                                                                      

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 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku 
v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 418 ost. 
plocha v k.ú. Lýsky. 

p. Košutek 

7.12.1 Stanovení harmonogramů činností k zajištění financování 
obnovy stávajícího majetku obce. 

Ing. Měřínský 

7.13.1 Uzavření dohody o narovnání  - uzavření nájemní smlouvy Ing. Měřínský 

7.13.2 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

7.13.3 Schválení účasti Statutárního města Přerov a příspěvkových 
organizací v centralizovaném zadání veřejné zakázky na 
poskytování dodávek zemního plynu 

Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

9. Sociální záležitosti  

9.1 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemních smluv k 
obecním bytům 

Ing. Navrátil 

9.2 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na 
území statutárního města Přerov 

Ing. Navrátil 

9.3 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, 
p. o. 

Ing. Navrátil 

10. Různé  
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10.1 Smlouva s MV ČR o centralizovaném zadávání veřejných 
zakázek na Produkty Microsoft 

Ing. Měřínský 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


