
NÁVRH PROGRAMU 30. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 9. 2. 2012 
 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  
 Program rady 
1. Zahájení 
1.1 Program 30. schůze Rady města Přerova konané dne 9. února 2012 
2. Kontrola pln ění usnesení, informace z komisí  
2.1 Kontrola usnesení - uzavření Dodatku ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu 
3. Finanční záležitosti 
3.1 Rozpočtové opatření č. 2 
3.2 Záměr na dotaci - projekt „Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej 

Panwi“.  
4. Rozvojové záležitosti 
4.1 Výzva uchazeči k  plnění na základě rámcové smlouvy  
4.2 Lávka přes řeku Bečvu U Tenisu 
4.3 Fasáda roku 2011 - jmenování soutěžní poroty 
4.4 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury 
4.5 Program podpory výstavby technické infrastruktury - návrh na prodloužení termínu 

kolaudace stavby technické infrastruktury na pozemku p.č. 351 v k.ú. Vinary u Přerova 
5. Investi ční záležitosti 
6. Majetkoprávní záležitosti 
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný  převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 5207/77 v k.ú. Přerov. 
6.1.2 Záměr statutárního města Přerova  - nájem  nemovitých věcí v  majetku statutárního 

města Přerova – části budovy č.p. 2601 postavené na pozemku p.č. 5739/6 příslušné 
k části obce Přerov I-Město.  

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova –  převod nemovitých věcí v majetku  statutárního 
města Přerova – částí pozemků p.č. 60/6 a p.č. 60/10 v k.ú. Popovice u Přerova. 

6.1.4 1. Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 528/1 a části 
pozemku p.č. 528/2 oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                             
2. Záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 528/2 v k.ú. 
Předmostí 

6.5.1 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerovem - pozemkuk p.č. 6802 a části 
pozemku p.č. 6840/1 v k.ú. Přerov 

6.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerova – nebytové  
jednotky č. 2398/101 v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I 
- Město, na pozemku p.č.  2495 v k.ú. Přerov (Vaňkova 1). 

6.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytového 
prostoru v objektu bytový dům č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov a záměr StMPr - nájem  nebytové jednotky  v objektu 
bytový dům č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 603 v 
k.ú. Přerov 

6.5.4 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - části nebytových 
prostor v objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov. 

6.6.1 Smlouva o výpůjčce s Policií ČR na části budovy č.p. 2342, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 605/1 v k.ú. Přerov. - materiál bude 
předložen na st ůl  

7. Školské záležitosti 
7.1 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 

Přerovem   
8. Sociální záležitosti 
8.1 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 



8.2 Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Olomouc - žádost o finanční 
příspěvek 

8.3 Návrh pořadníku zájemců o poskytnutí bytu zvláštního určení v domě zvláštního 
určení, v domě s pečovatelskou službou v Přerově, Trávník  1, U Strhance 13 a Na 
Hrázi 32 

8.4 Centrum Dominika Kokory, p.o. - žádost o finanční příspěvek 
8.5 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům.  
8.6 Žádost o finanční příspěvek - Charita Kojetín 
8.6.1 Příslib o spolupráci statutárního města Přerova v rámci projektu EUROKLÍČ - materiál 

bude p ředložen na st ůl  
8.7 Uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení - bezbariérovému bytu  
9. Různé 
9.1 Nařízení města Přerova č. ....../2012, kterým se vydává tržní řád 
9.2 Roční zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2011 
9.3 IPRM PŘEROV-Jih - výzva uchazeči k plnění na základě rámcové smlouvy 
9.3.1 Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 2. ETAPA - materiál bude p ředložen na st ůl  
9.4 Přerovské listy – komplexní vydavatelské a distribuční služby 
9.5 TV v Přerově 
9.6 Veřejná zakázka na centrální „Nákup kancelářského materiálu“  
9.7 Veřejná zakázka na centrální „Nákup hygienických potřeb“  
9.7.1 MHD v Přerově 2013-2023 - materiál bude p ředložen na st ůl  
9.8 Zpráva o činnosti Kanceláře primátora na úseku petic a stížností za rok 2011. 
9.9 Podněty a připomínky z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova - materiál bude 

předložen na st ůl  
10. Informace primátora, nám ěstků primátora, členů Rady m ěsta, tajemníka 

magistrátu m ěsta 
11. Závěr, tiskové zprávy  
 


