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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 12.10.2018 

 

Svolávám 

104. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 18. října 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 primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 20 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce školního 
hřiště ZŠ U Tenisu 4, Přerov" 

Ing. Měřínský 

6.2 Rekonstrukce ozvučení zimního stadionu v Přerově – poskytnutí 
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje, uzavření Smlouvy o  
poskytnutí dotace 

Ing. Měřínský 

6.3 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0901/2018 na 
realizaci stavby „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, U TENISU 4“ 

Ing. Měřínský 

6.4 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0985/2018 na 
realizaci stavby „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ 

Ing. Měřínský 

6.5 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1174/2018 na 
realizaci stavby „Modernizace ZŠ Želatovská – bezbariérový boční 
vstup“ 

Ing. Měřínský 

6.6 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0984/2018 na 
realizaci stavby „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Svisle 13“ 

Ing. Měřínský 

6.7 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1078/2018 na 
realizaci stavby „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Přerov 
Želatovská 8“ 

Ing. Měřínský 

6.8 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1048/2018, ze dne 24.7.2018, na realizaci stavby „Přerov - 
Henčlov, ul. Martinská, Nová – oprava chodníků“ 

Ing. Měřínský 
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6.9 Veřejná zakázka „Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří 
do domů Denisova 6, 8 Přerov“ – schválení zadávacích podmínek 
a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro 
otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.10 Veřejná zakázka „Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova“ – schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 

6.11 Veřejná zakázka „Oprava střešního pláště nad objekty bývalých 
jeslí a objektu hospodářské budovy Jasínkova 4, Přerov“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.12 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“ - 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov  - 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 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 
st. 84/1 jehož součástí je stavba č.p. 64 rodinný dům příslušná k 
části obce Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 vše v k.ú. 
Lověšice u Přerova do majetku statutárního města Přerova 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova -nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 418/1 v k.ú. 
Lověšice u Přerova. 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova –   pozemku  p.č. 450/1 v k.ú. 
Lověšice u Přerova  

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemků p.č. 5746/7, 
p.č. 6569/2 a p.č. 5300/1  vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova - prostor sloužící k podnikání 
v objektu technické vybavenosti bez č.p. /če 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 1963/18 
v objektu bytový dům č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5) 

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov 
(Palackého 1) 

p. Košutek 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č. 496/1 v 
k.ú. Dluhonice     

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
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 
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7.5.2 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - prostor v 
budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

p. Košutek 

7.5.3 Dohoda o vydání bezdůvodného obohacení z 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 

7.9.1 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova –  mobilních telefonů Samsung Galaxy S5 neo, Samsung 
Galaxy S7 Edge, LG G3 D855, Sony Xperia Z55, NOKIA 515     

Ing. Měřínský 
p. Košutek 

7.11.1 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

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

Ing. Navrátil 

9. Sociální záležitosti Ing. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Uzavření smlouvy na poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora O2 Czech Republic a.s.  

Ing. Měřínský 

10.2 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova –  notebooků DELL LATITUDE E 5510, HP EliteBook 
8460p a HP ProBook 6570b 

Ing. Měřínský 

10.3 Pověření na prodej 11 ks služebních zbraní primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy p. Košutek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 


