
NÁVRH PROGRAMU 37. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 25. 4. 2012

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 37. schůze Rady města Přerova konané dne 25. dubna 2012
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Návrh na změnu v personálním obsazení Komise rozvojové a investiční
2.2 Kontrola usnesení - zhodnocování finančních prostředků
3. Finanční záležitosti
3.1 Informace o fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu
3.2 Útulek pro zvířata - přijetí darů
3.3 Rozpočtové opatření č. 5
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících z územního souhlasu 
4.2 Rozšíření skládky TKO Přerov - Žeravice II - 2. etapa
5. Investiční záležitosti
5.1 Jižní předpolí Tyršova mostu v Přerově - dodatek ke smlouvě
5.2 „IPRM Přerov – Dětské hřiště Jižní Čtvrť III/1-3“ – schválení vítězného uchazeče
5.3 „IPRM Přerov – Dětské hřiště Jižní Čtvrť I/9-12“ – schválení vítězného uchazeče
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 2631/101 v objektu bytový dům č.p. 
2631, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 14).

6.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 77,  p.č. 78,  p.č. 80/1,  vše v k.ú. Svrčov.

6.1.3 Záměr  statutárního města Přerova - 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.

6.1.4 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - nebytových prostor v objektech hasičských zbrojnic v místních 
částech města Přerova - materiál bude předložen na stůl 

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka pozemku p.č. 6607 v k.ú. Přerov -
materiál bude předložen na stůl 

6.5.1 Nájem části nebytových prostor v budově č.p. 79, příslušné k části obce Přerov I-
Město, postavené na pozemku p.č. 173 v k.ú. Přerov (Blahoslavova 3, Přerov) 

6.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – budovy bez č.p./č.e. 
objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 1170, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov 
(veřejné WC na nám. Svobody v Přerově)

6.5.3 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
1019/1 v k.ú. Přerov.

6.5.4 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části nebytových 
prostor v objektu bydlení č.p. 148, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Městský dům, Kratochvílova 1) - materiál bude 
předložen na stůl 

6.7.1 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 
části pozemku p.č. 540 v k.ú. Předmostí – „Stavební úpravy RD, Tylova 7/232.“

7. Školské záležitosti
7.1 Školní jídelna Přerov, Svisle 13 – odvolání ředitelky  
7.2 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – žádost o provedení stavebních úprav
7.3 Přijetí nepeněžitých darů a peněžitých darů účelově určených příspěvkovými 

organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  
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7.4 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zpracování vize zaměření školy na gymnastiku
8. Sociální záležitosti
8.1 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
8.2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
8.3 Stanovení výše finančního příspěvku pro obce, jejichž občané žádají o umístění do 

zařízení Sociálních služeb města Přerova, p. o. - Domova pro seniory v Přerově
9. Různé
9.1 Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby 
9.2 Návrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov III – Lověšice a Přerov 

VI – Újezdec
9.3 Právní a související poradenské služby k projektu „Zajištění přenosu dat a informací v 

územní samosprávě města Přerova“ – schválení vítězného uchazeče
9.4 „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“ –  

hodnotící komise
9.5 Podněty a připomínky z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova
9.6 Stížnost na postup ředitele DSMP
9.7 Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz vyrozumívacího systému 

AMDS pro členy JSDH Přerov I. – Město
9.8 Vnitřní předpis Rady města Přerova č.          /2012, kterým se stanovuje postup 

jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova a Městské policie Přerov při 
odstraňování následků mimořádných událostí a havárií v oblasti životního prostředí

9.9 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu města Přerova
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy




