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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 14.9.2018 

 

Svolávám 

101. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  20. září 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 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2018 Ing. Holan 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 18 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Změna vnitřního předpisu č. 15/2016  Zásady postupů a pravidel 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými 
organizacemi zřízenými statutárním městem Přerov 

primátor  

6.2 Veřejná zakázka „Aktualizace  DTMM  pro GIS  MMPr“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. 
etapa (ul. Teličkova 1 – 6)“ – schválení záměru zadat veřejnou 
zakázku, schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou 
při provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“ 
– rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Zajištění internetové konektivity pro Statutární 
město Přerov“ – 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“ – rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.7 Schválení dodatku č. 3 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 
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6.8 Demolice budovy č.p. 1573 objekt bydlení na pozemku p.č. 740/2 
v k.ú. Přerov - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - část pozemku p.č. 34 a 
pozemku p.č. 250/1 za pozemek p.č. 1027/1 vše v k.ú. Újezdec u 
Přerova 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2614/6 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.2.2 Protipovodňová opatření v Přerově na Nábř. Dr. E. Beneše - 
vypořádání majetkových vztahů 

p. Košutek 

7.3.1 Bezúplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 5/1 a p.č. 5/6 oba ostatní plocha v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.3.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 4967/1 a p.č. 4968 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.3 Převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerov -  
pozemku p.č. 61 v k.ú. Dluhonice. 

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 nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
prostor sloužících podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 
3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  
který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro 
seniory)  a nájem movitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova zařízení a vybavení kuchyňského bloku                                                                                                                                                                                                                                          

p. Košutek 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí  pozemků p.č. 4811/4  v k.ú. Přerov, ve 
vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní správa Prostějov 

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 2185/2 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.12.1 Stanovení harmonogramů činností k zajištění financování obnovy 
stávajícího majetku obce 

Ing. Měřínský 

7.13.1 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Nevybírání úplaty za předškolní vzdělávání a školní družinu Ing. Navrátil 

8.2 Úprava platu ředitele základní školy   Ing. Navrátil 

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

Ing. Navrátil 

8.4 Informace k zařazení do platových tříd ve školství Ing. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

10. Různé  

10.1 Odcizený Notebook HP ELITEBOOK 850 (inventární č. I-00024-
2017) zaměstnance Magistrátu města Přerova (Ing. J. G.) 

JUDr. Dutko 

10.2 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému 
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů 

Ing. Měřínský 
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10.3 Vnitřní předpis č. .../2018, kterým se mění Vnitřní předpis č. 
19/2015 Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu 
zaměstnanců statutárního města Přerova a pro poskytování 
příspěvku na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, 
kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu 
statutárního města Přerova, ve znění Vnitřního předpisu č. 
28/2017 

Ing. Měřínský 

10.4 Zrušení vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů a vydání vnitřního předpisu č. …/2018 
Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 
města Přerova 

primátor  

10.5 Regresní úhrada Ministerstvu dopravy ČR za finanční 
zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou M.P. 

primátor 

10.6 Nařízení města Přerova č. ...../2018, kterým se mění Nařízení č. 
1/2016, kterým se vydává Tržní řád, ve znění Nařízení č. 2/2016, 
Nařízení č. 2/2017 a Nařízení č. 3/2017 

primátor 

10.7 Vnitřní předpis č._2018 o ochraně osobních údajů primátor 

10.8 Plnění Plánu pro Přerov za období od listopadu 2014 do srpna 
2018 

primátor 

10.9 Kronika města Přerova za rok 2016 primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


