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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

    V Přerově dne 5.3.2021 

Svolávám 

58. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne 11. března 2021 v 9.00 hodin ve velkém sále 

Městského domu na náměstí T.G.M. v Přerově 

 

 

PROGRAM: 
 

 

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Personální složení pracovní skupiny pro revitalizaci Knejzlíkových 
sadů v Předmostí 

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 5 Ing. Mazochová 

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 5 – dodatek - materiál na stůl Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 
vybavení odborných učeben“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 
konektivita“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3.1 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 
stavba“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ - 
schválení „Výzvy k podání nabídek“ a zadávacích podmínek, 
schválení zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Opravy elektroinstalace společných prostor 
bytových domů Na hrázi 24, 26, 28, 30 a Jižní čtvrť III/4, 5 v 
Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 
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6.6 Vrácení části dotace ze státního rozpočtu ČR a z Evropského 
sociálního fondu (ESF) na realizaci projektu Strategické řízení a 
pasportizace města Přerova (registrační číslo 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014470) 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Demolice RD Podolí č. p. 70, Želátovice“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  
„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o udělení odměn a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem - materiál na 
stůl 

primátor 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 a pozemku p.č. 6552/21 oba 
v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 
části pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru sloužícího k podnikání v budově bytový dům č.p. 122, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20)  

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – části pozemku 
p.č. 7166/43 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7166/31 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.12.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 239, jehož součástí je stavba technického 
vybavení bez č.p./č.e.,  příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. 
Přerov (bývalá trafostanice Na Marku) 

p. Zácha 

7.12.2 Žádost spol. WARIDELTA reality s.r.o., o vydání souhlasu se 
stavbou na pozemku p.č. 508/2 v k.ú. Lověšice u Přerova – 
„Výrobně skladovací hala včetně umístění na výrobu hmot na bázi 
polyuretanu vč. souvisejících staveb 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Dodatek č.1 ke smlouvě o dodávce a implementaci ekonomického 
informačního systému GINIS 

primátor 

10.2 Kronika města Přerova za rok 2018 primátor 

10.3 Veřejnoprávní smlouva pro zajištění realizace programu podpory 
podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID 
-19 způsobeného virem SARS-COV-2 „COVID – Nájemné“ 

primátor 

10.4 Smlouva o poskytování služeb - 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 


