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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 20.5.2020 

 

Svolávám 

38. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat ve čtvrtek 28. května 2020 v 9.00 hodin v zasedací 

místnosti Rady města, nám. T.G. Masaryka 1 v Přerově 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu  primátor 

3. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

3.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, 
PŘEROV“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření 
smlouvy 

Ing. Mazochová 

3.2 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4 - poskytnutí dotace z 
rozpočtu Olomouckého kraje 

Ing. Mazochová 

3.3 Veřejná zakázka „Most Př - Žeravice - MO2, U Stadionu“– 
rozhodnutí o zrušení výběrového řízení 

Ing. Mazochová 

3.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce příjezdové komunikace do areálu 
PSP“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

3.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 
27“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení 
– materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

4. Různé  

4.1 Poskytnutí peněžního daru Gymnáziu Jakuba Škody, Přerov, 
Komenského 29 

primátor 

4.2 Rozpočtové opatření č. 10 – materiál na stůl Ing. Mazochová 

4.3 Přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení – 
materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

4.4 Odměna zaměstnancům mateřské školy za činnost při nezbytné 
péči o děti ve věku od 3 do 10 let v době krizového opatření 
materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

4.5 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - materiál na 
stůl 

Mgr. Kouba 

4.6 Opatření - materiál na stůl primátor 

4.7 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem – materiál na stůl 

primátor 
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4.8 Záměry statutárního města Přerova – uzavření dodatků ke 
smlouvám o budoucích smlouvách kupních, které uzavřely 
statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost 
Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující 
na převod pozemků p.č. 6505/42 a p.č. 6505/36, oba v k.ú. Přerov – 
materiál na stůl 

p. Zácha 

4.9 Bezúplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 6691/1 v k.ú. 
Přerov do majetku statutárního města Přerova – materiál na stůl 

p. Zácha 

4.10 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerov – komunikace  na  pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov – 
materiál na stůl 

p. Zácha 

4.11 Dohoda o skončení výpůjčky movité věci statutárním městem 
Přerovem - kontejneru za účelem zřízení zázemí mobilní testovací 
stanice pro odběr vzorků pacientům s podezřením na Covid-19 – 
materiál na stůl 

p. Zácha 

4.12 „Konečná úprava povrchu vozovek v MČ Čekyně“ – materiál na 
stůl 

p. Zácha 

4.13 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – částí  pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov – materiál na 
stůl 

p. Zácha 

4.14 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku 
p.č. 6634 v k,.ú. Přerov – materiál na stůl 

p. Zácha 

4.15 Výpověď   Smlouvy o  spolupráci v oblasti řízení rizik a pojištění – 
materiál na stůl 

primátor 

5. Závěr primátor 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


