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USNESENÍ z 41. schůze Rady města Přerova konané dne 5. června 2012

1603/41/1/2012 Program 41. schůze Rady města Přerova konané dne 5. června 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 41. schůze Rady města Přerova konané dne 5. června 2012,

2. schvaluje paní Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu             
41. schůze Rady města Přerova.

1604/41/2/2012 Projekt 09 IOP "Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova"

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odůvodnění veřejné zakázky 
významného rozsahu na realizátora projektu 09 IOP - "Zajištění přenosu dat a informací         
v územní samosprávě města Přerova", dle důvodové zprávy,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené
 prostředky

26 496,0 + 91 000,0 117 496,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6171 350 Investiční akce (org. 500190 –
Zajištění přenosu dat a informací 
v územní samosprávě města 
Přerova (09 IOP))

4 000,0 + 91 000,0 95 000,0

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtový rámec výdajů                      
k udržitelnosti projektu od r.2015 v maximální výši 51,5 mil.Kč (10,300 mil.Kč/rok).

1605/41/3/2012 Záměr statutárního města Přerova - 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) 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem 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) místností  - kanceláří o celkové výměře 48,99 m2  (situované 
ve III.NP).
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem 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)  místností - kanceláří o celkové výměře 58,84 m2 (situované 
ve III.NP).

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem 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) místnosti - kanceláře o výměře 19,14 m2 (situované ve 
III.NP).

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem 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) místnosti - kanceláře o výměře 15,05 m2 (situované ve 
II.NP).

1606/41/3/2012 2. výzva k předkládání žádostí o podporu ozdravných pobytů dětí        
z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Rada města Přerova po projednání ukládá odboru sociálních věcí a školství a odboru koncepce a 
strategického rozvoje učinit veškeré kroky pro zajištění ozdravných pobytů dětí dle 2. výzvy               
k předkládání žádostí o podporu ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Ministerstva životního prostředí.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Ing. P. GALA

Termín: 12.6.2012

V Přerově dne 5. 6. 2012

     Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
                                                                                                            členka Rady města Přerova




