
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 31.1.2020 

Svolávám 

32. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne 5. února 2020 v 9.15 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, nám. T.G.M. 1 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor 

3.1 Návrh na personální změny v obsazení komise – materiál na stůl primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 3 Ing. Mazochová 

4.2 Uzavření "Smlouvy o účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu 
určitou" 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a statické 
sepnutí domu“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Vypracování projektových dokumentací 
kanalizace místní části Přerov IX - Lýsky“ - schválení zadávacích 
podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Oprava komunikace ul. Kopaniny, Přerov“ - 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.4 Zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy objektu č.p. 
2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely přemístění služebny 
Městské policie"  

Ing. Mazochová 

6.5 Zpracování projektové dokumentace "Nezávislá tlaková 
výměníková stanice pro ZŠ Trávník 27, Přerov a Zařízení školního 
stravování Přerov, odloučené pracoviště Trávník 27" 

Ing. Mazochová 

6.6 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce školního 
hřiště Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy Přerov - 
Předmostí, Hranická 14" 

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci 
veřejné zakázky „Energetická opatření v budově č. p. 2804/2 na 
nám. Přerovského povstání“ 

Ing. Mazochová 

6.8 Zpracování projektové dokumentace "Stezka pro chodce a cyklisty 
podél silnice I/47 (km 35,880 - 36,180), ul. Lipnická, Přerov – 
materiál na stůl 

Ing. Mazochová 



7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova –   pozemku p.č. st. 304 zast. 
ploch a nádvoří, jehož součástí je  stavba, rod. rekr.  v k.ú. 
Lověšice u Přerova.  

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 1000/32 v k.ú. Újezdec u Přerova.  

p. Zácha 

7.5.1 Právo provést stavbu a nájem  nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5021 v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka části pozemku p.č. 2638/1 a pozemku p.č. 2638/3 v k.ú. 
Přerov a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce.  

p. Zácha 

7.9.1 Úplatný převod movité věci - technologie výměníkové stanice z 
vlastnictví statutárního města Přerov  

p. Zácha 

7.12.1 Stanovení podmínek pro vydání 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 3,5t" (která je součástí svislého dopravního značení IZ 
8a) 

p. Zácha 

7.12.2 Prodloužení smluvního vztahu na poskytování služeb komunikační 
platformy Mobilní Rozhlas na dobu určitou jednoho roku 

p. Zácha 

7.13.1 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.2 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.6 Schválení Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu č. KBP-EE-2019013-1 
na sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Schválení podání projektů přírodních zahrad ZŠ a MŠ Hranická do 
výzvy SFŽP 

Mgr. Kouba 

8.2 Úprava a aktualizace projektové dokumentace projektu 
„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 
Trávník 27.“ (ITI)  

Mgr. Kouba 

8.3 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům zvláštního 
určení – DPS 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Program prevence kriminality 2020 Mgr. Kouba 

10.2 Podněty a připomínky z 11. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova – materiál na stůl 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


