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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

  V Přerově dne 7.11.2018 

 

Svolávám 

1. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 8. listopadu 2018 v 9.00 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, nám. T.G.M. 1 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení  

3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 21 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-
Vinary, Za Vrbím“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Opravy 7ks bytových jednotek“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“ 
– schválení uzavření smlouvy  

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, 
Přerov – II.“ -  rozhodnutí o námitkách stěžovatele proti 
nezákonnému postupu zadavatele 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Aktualizace DTMM pro GIS MMPr“ - rozhodnutí 
o vyloučení účastníka, výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.6 Kompostárna Přerov - smlouva o převodu projektové 
dokumentace a převodu práv a povinností vyplývajících ze 
stavebního povolení 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých 
věcí do základního kapitálu obchodní společnosti Technické 
služby města Přerova, s.r.o. - pozemků p.č. 1538/3 a p.č. 1538/7, 
oba v k.ú. Žeravice a p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše 
v k.ú. Čekyně  

p. Zácha 
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7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou uzavřely statutární 
město Přerov jako budoucí prodávající a společnost Panattoni 
Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující dne 
22.12.2016 na převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 18 k 
nájemní smlouvě, kterou uzavřely statutární město Přerov jako 
pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s. jako nájemce dne 
30.4.2008 na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova tvořících sportovní areály – plavecký areál v 
Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní stadion v Přerově včetně 
Městské sportovní haly  

p. Zácha 

7.12.1 Dodatek ke smlouvě o dílo č.2 - „Oprava západní a východní lávky 
v parku Michalov, Přerov“ – navýšení ceny a prodloužení termínu 
dokončení a předání díla 

p. Zácha 

7.12.2 Udělení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, 
z dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a).  

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům 
a členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a 
členům komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité 
plnění poskytováno. 

primátor 

10.2 Pověření k uzavírání sňatků primátor 

10.3 Zahraniční pracovní cesta Kotor (Černá Hora) primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


