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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 31.8.2018 

 

Svolávám 

100. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 6. září 2018 v 13.00 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  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 17 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Studie "Cyklostezka Dluhonice-Předmostí" Ing. Měřínský 

6.2 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0961/2018 na 
realizaci stavby „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“ 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků v Přerově, SO 104 Ulice 
Seifertova“ - rozhodnutí o vyloučení účastníka, výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Údržba komunikace Petřivalského“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Údržba komunikace Vsadsko a Kozlovská“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-
Vinary, Za Vrbím“ – schválení uzavření smlouvy/zrušení výběrového 
řízení – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

6.7 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0852/2018 na 
realizaci stavby „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5“ – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru sloužícího podnikání v budově bydlení č.p. 1866, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku 
p.č. 282/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44) 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 907/11 zast. pl. o výměře 24 m2 jehož součástí je 
stavba bez č.p./č.ev., garáž, v k.ú.Přerov - výpověď z nájmu                                                                                                                                                                  

p. Košutek 
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7.5.3 Nájem a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města 
Přerova - uzavření dodatku k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti - p.č. 503/1 k.ú. Penčice a p.č. 708 
k.ú. Penčičky 

p. Košutek 

7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru v budově 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 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
– prostoru v budově občanské vybavenosti  č.p. 829, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 1981/16 
(Jasínkova 4) a části pozemku p.č. 1981/45 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti  na  nemovitém majetku 
statutárního města Přerova- pozemku p.č. 540 v k.ú. Přerov - 
dodatek č. 1 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku ČR- 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – pozemku p.č. 
260 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

7.12.1 Smlouva s Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových o podmínkách  užívání prostoru v budově bez 
č.p./č.e., příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 1240/1 v k.ú. Přerov (dvorní trakt Smetanova 7) a 
poskytování služeb v souvislosti s jeho užíváním  

p. Košutek 

7.12.2 Těžební činnost na LHC Přerov 2 ( Svrčov) v rámci kůrovcové 
kalamity 

Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitých darů do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Ing. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Tréninkové bydlení -  poskytnutí daru osobám v tíživé životní situaci Ing. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Výsledky soutěže Předzahrádka roku 2018 p. Košutek 
Ing. Měřínský 

10.2 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 
území města Přerova pro rok 2019. 

p. Košutek 

10.3 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
pro rok 2019. 

p. Košutek 

10.4 Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s.  Ing. Navrátil 

10.5 Pronájem restauračního zařízení Městský dům. Ing. Měřínský 

10.6 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2019  primátor 

10.7 Petice občanů ul. Seifertova ve věci změn dopravního režimu - 
doplnění 

primátor 

10.8 Podněty a připomínky  z 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova. primátor 

10.9 Smlouva o spolupráci při organizaci oslav 28. října primátor 

10.10 Smlouva s Českou poštou, s.p. o poskytnutí služeb „Hybridní pošty“  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 


