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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

V Přerově dne 2.9.2022 

 

Svolávám 

92. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat dne  8. září 2022 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, nám. T.G.M. 1, Přerov 

 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Příprava inventarizace majetku a závazků za rok 2022 P. Košutek 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 16 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace na 
modernizaci školního hřiště“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 
bydlení“ - rozhodnutí o vyloučení účastníka, výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku v ulici Vinařská v MČ 
Vinary“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Obměna datových úložišť“ - schválení zadávacích 
podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v 
Přerově“ – zrušení výběrového řízení 

Ing. Mazochová 

6.6 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci 
„Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“ 

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0769/2022 na 
realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních 
zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8“  

Ing. Mazochová 
Mgr. Kouba 

6.8 Uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace 
kanalizačních přípojek v Přerově – Penčicích – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5307/100 v k.ú. 
Přerov 

M. Zácha 
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7.5.1 Vypořádání bezdůvodného obohacení k nemovité věci statutárním 
městem Přerov - k části pozemku p.č.  434/2 v  k.ú. Horní 
Moštěnice 

M. Zácha 

7.5.2 Pacht nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  části 
pozemku p.č. 1197 v k.ú. Újezdec u Přerova 

M. Zácha 

7.12.
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)  

M. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Trávník do výzvy Šablony pro 
MŠ a ZŠ z Operačního programu Jan Amos Komenský   

Mgr. Kouba 

8.2 Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitého daru do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

10. Různé  

10.1 Pověření k uzavírání smlouvy o výpůjčce movitých věcí při řešení 
mimořádných událostí 

primátor 

10.2 Podněty a připomínky z  26. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
– materiál na stůl 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


