
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 26.4.2019 

 

Svolávám 

15. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne  2. května 2019 ve 13.30 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, nám. T.G.M. 1 

 

 

PROGRAM: 

 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

2.1 Jednací řád Rady města primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola usnesení - uzavření dodatků k elektronické komunikaci s 
bankami   

Ing. Mazochová 

3.2 Cyklostezka Přerov – Dluhonice – Rokytnice - Olomouc  Komise pro 
rozvoj, 
investice, 
dopravu a 
bezpečnost 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 7 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Dodávka zařízení vč. montáže do kuchyně pro 
Domov pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, Přerov“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – ul. 
Kabelíkova“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva 
města Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace 
kanalizačních přípojek v Přerově VII - Čekyně“ – schválení 
dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0679/2018 

Ing. Mazochová 

6.5 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice- smlouva o převodu práv a 
povinností  

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce výtahu Bratrská 34, Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 



6.7 Veřejná zakázka „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - 
Popovicích“ - rozhodnutí o zrušení výběrového řízení 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerov – prostoru  v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  a části 
pozemků p.č. 3347/1 a p.č. 3349/1 vše v  k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.9.1 Převod movitých věcí do vlastnictví statutárního města  Přerova  p. Zácha 

7.12.1 Zvláštní užívání veřejné zeleně, části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. 
Předmostí 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 
Předmostí, Hranická 14 –  logopedická třída   

Mgr. Kouba 

8.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.3 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za 
mlýnem 1; Jmenování na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové 
organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

10. Různé  

10.1 Doplnění pořadu jednání valné hromady společnosti Vodovody a 
kanalizace Přerov, a.s. 

primátor 

10.2 Podněty a připomínky z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


