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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

   V Přerově dne 19.7.2019 

 

Svolávám 

20. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 24. července 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. Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 16, p.č. 
62/1, p.č. 17/1, p.č. 591/11, p.č. 622/14 a p.č. 622/15, vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

4. Schválení účasti Statutárního města Přerov a p.o. v 
centralizovaném zadání veřejné zakázky na poskytování 
dodávek zemního plynu 

Ing. Mazochová 

5. Změna technologie výroby páry pro parní komory na krytém 
bazénu Přerov 

p. Zácha 

6. Různé  

6.1 Udělení výjimky 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) a z 
dopravní značky č. B 28 „Zákaz zastavení" 

p. Zácha 

6.2 Nájem a provozování honitby Svrčov p. Zácha 

6.3 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na I. etapě opravy 
střechy kostela svatého Vavřince v Přerově. 

primátor 

6.4 Nominace zástupce města Přerova do Bezpečnostní komise 
Předsednictva Svazu měst a obcí 

primátor 

6.5 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních  

primátor 

6.6 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Ing. Mazochová 

6.6.1 Rozpočtové opatření č. 12– materiál na stůl Ing. Mazochová 

6.7 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/0913/2019, číslo smlouvy zhotovitele 11/2019, na realizaci 
stavby „Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – ul. Kabelíkova“ 

Ing. Mazochová 
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6.8 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní 
komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - 
Lověšice“  

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - 
Popovicích“ – vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o 
zrušení výběrového řízení 

Ing. Mazochová 

6.10 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1161/2019, číslo smlouvy zhotovitele 19KE0017, na realizaci 
stavby „Oprava podlah – 2. poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka“ – 
materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.11 Veřejná zakázka „Oprava podlah - 4 poschodí, ZŠ Přerov, Svisle“ – 
schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1162/2019 “ – 
materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

7. Závěr primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


