
NÁVRH PROGRAMU 43. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 27. 6. 2012

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 43. schůze Rady města Přerova konané dne 27. června 2012
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí 
3. Finanční záležitosti
3.1 Pokladní operace
3.2 Změna Vnitřního předpisu č. 8/2011 - Postupy při operacích s příjmovými pokladními 

doklady (s přísně zúčtovatelnými tiskopisy)
3.3 Rozpočtové opatření č. 9
3.4 Žádost o finanční příspěvek - Okresní agrární komora
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Poskytnutí dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova
5. Investiční záležitosti
5.1 „Regenerace panelového sídliště Předmostí – 9. etapa“: schválení zadávacího řízení
5.2 Rozšíření skládky TKO Přerov-Žeravice, 2. etapa – schválení vybraného uchazeče -

materiál bude předložen na stůl 
5.3 Městský dům (revitalizace) - Městské informační centrum - schválení zadávacího 

řízení - materiál bude předložen na stůl 
6. Majetkoprávní záležitosti 
6.1.1 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.

6.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí 

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 1866, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č.  282 v k.ú. Přerov (Žerotínovo 
nám. 44).

6.5.1 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 (Chemoprojekt - garáž).

6.6.1 Výpůjčka 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.

6.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  části 
nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 150, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 137,  v k.ú. Přerov (nám. T.G.M. 8)  a 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 (budova Chemoprojekt)  - materiál bude 
předložen na stůl 

6.7.1 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 
části pozemku p.č. 171 a p.č. 181 v k.ú. Popovice u Přerova

6.7.2 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 411, p.č. 1249, p.č.1235, vše v k.ú. 
Újezdec  u Přerova, v majetku statutárního města Přerova.    - materiál bude 
předložen na stůl 

6.8.1 Podnájem nemovitých věcí  ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytového 
prostoru  v objektu občanské vybavenosti  bez č.p./č.e.  na pozemku p.č. st. 124,  
zast. pl. a nádvoří,  v k.ú. Pavlovice u Přerova.

7. Školské záležitosti



7.1 Přijetí peněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem 
Přerovem  

7.2 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy na gymnastiku  
8. Sociální záležitosti
8.1 Přijetí nepeněžitých darů pro Sociální služby města Přerova, p. o., zřízené statutárním 

městem Přerovem  
8.2 Nabídka společnosti VALEDOR GROUP s.r.o. na zpracování grantového projektu v 

rámci výzvy OP LZZ č. 89 vyhlášené MV ČR pro Územně samosprávné celky
8.3 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Křtomil
8.4 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 
8.5 Vnitřní předpisy k uzavírání nájemních smluv
8.6 Uzavření nájemních  smluv k obecním bytům
9. Různé 
9.1 Plná moc pro Přerovskou rozvojovou, s.r.o.
9.2 „Právní a související poradenské služby spojené s přípravou výběrového řízení na 

provozovatele městské autobusové dopravy ve statutárním městě Přerově v letech 
2013 – 2023" -  schválení zadávacího řízení

9.2.1 „Poradenské služby z oblasti veřejné dopravy spojené s přípravou výběrového řízení 
na provozovatele městské autobusové dopravy ve statutárním městě Přerově v letech 
2013 – 2023": schválení zadávacího řízení - materiál bude předložen na stůl 

9.2.2 Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Přerově sp. zn. 16 C 169/2009-186 -
materiál bude předložen na stůl 

9.3 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Přerov 

9.4 Použití znaku statutárního města Přerova
9.5 Cena města Přerova 2012
9.6 Podněty a připomínky z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova
9.7 Nabídka projektové spolupráce - Kedzierzyn-Kozle, Bardejov - materiál bude 

předložen na stůl 
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy




