
1 

 

RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 21.6.2019 

 

Svolávám 

18. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 26. června 2019 v 9.00 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. 10 Ing. Mazochová 

4.2 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a Olomouckým krajem na Přerovské svatovavřinecké 
hody 2019. 

primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Pop-P2 na ul. Kovářská    
(k zahrádkářské kolonii) v Přerově X - Popovicích“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Autobusové zastávky na ul. Kopaniny, Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Kompletní oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, 
Kratochvílova 19“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Oprava podlah - 4 poschodí, ZŠ Přerov, Svisle“ 
– rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Oprava podlah - 2. poschodí, ZŠ Přerov, Velká 
Dlážka“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.6 Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, Přerov  - žádost o dotaci z 
OPŽP 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, 
Přerov – II.“ -  schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/0189/2019 

Ing. Mazochová 
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6.8 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora“ - schválení zadávacích 
podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Přerovské listy“ -  schválení „Výzvy k podání 
nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího 
řízení, pověření komise 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.3.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
5896/20, p.č. 5896/36 a p.č. 5896/44 v k.ú. Přerov, na základě 
využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 

7.3.2 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova - pozemků p.č. 312/9, p.č. 312/12, p.č. 312/15, p.č. 
312/16, p.č. 312/17, p.č. 312/18, p.č. 312/19 a p.č. 312/20 v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

7.7.1 Zrušení věcného břemene - vedení rourovodu pro město Přerov 
na pozemcích p.č. 46/46, 46/48, 46/49, 46/50, 46/51, 46/52, 46/53, 
46/54, 46/55, 46/56, 46/57, 46/58, 46/59, 46/60, 46/61, 46/62, 
46/63, 46/64, 46/65, 46/66, 46/67, 46/68, 46/69, 46/70, 46/71 a st. 
150 v k.ú. Popovice u Přerova. 

p. Zácha 

7.12.1 Darovací smlouva uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. Zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

p. Zácha 

7.12.2 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 2697/1  a p.č. 
2697/2 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.12.3 Dohoda o poskytnutí úhrady v souvislosti s darováním movitých 
věcí mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov 
a.s. 

p. Zácha 

7.13.1 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/1172/2018 
„Územní energetická koncepce města Přerova“ 

Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – monitorovací zpráva  Mgr. Kouba 

8.2 Úprava platu ředitelek    Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Krizové bydlení - úprava projektu – materiál na stůl Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Zahraniční pracovní cesta - Cuijk (Nizozemí) primátor 

10.2 Podněty a připomínky z 6. 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 


