
NÁVRH PROGRAMU 47. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 4. 9. 2012

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 47. schůze Rady města Přerova konané dne 4. září 2012
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Informace o činnosti společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. - materiál bude 

předložen na stůl 
3. Finanční záležitosti
3.1 Rozpočtové opatření č. 12
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Smlouva  o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním městem 

Přerov společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2012
5. Investiční záležitosti
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 937 v k.ú. Čekyně 
6.1.2 Záměr statutárního města Přerova –  převod/nájem nemovitých věcí v/z majetku  

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1095/2, p.č. 1098, p.č. 1099 a částí p.č. 
1007 vše v k.ú. Žeravice.

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 208  a pozemku p.č. 501 oba v k.ú. 
Penčice/zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 208 v k.ú. Penčice

6.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v  k.ú. Přerov .

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem statutárního 
města Přerova – doprodej bytové jednotky č. 628/22 v objektu k bydlení č.p. 628, č.p. 
634, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov.

6.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – částí 
pozemku p.č. 106/19 v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                                                               

6.7.1 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 
částech pozemků p.č. 2580/5 a p.č. 2582 oba v k.ú. Přerov - materiál bude 
předložen na stůl 

6.12.
1

1. Bezúplatný převod nemovitých a movitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova-změna usnesení                                                                                                                                                                        
2. Zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Přerova

6.13.
2

1. Uzavření souhlasného prohlášení mezi Statutárním městem Přerov a panem V.L.2. 
Záměr statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem statutárního 
města Přerova - doprodej bytové jednotky č. 2489/2 v objektu bydlení č.p. 2489, č.p. 
2490, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5734/12 a pozemku 
p.č. 5734/13 v k.ú. Přerov. - materiál bude předložen na stůl 

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

Přerovem  - materiál bude předložen na stůl 
8. Sociální záležitosti
8.1 Návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v domě 

zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou
8.2 Babybox - žádost o finanční dar
8.3 Akce „Senior symposium“ – peněžité a nepeněžité dary, zajištění reklamy - materiál 

bude předložen na stůl 
9. Různé



2

9.1 Informace o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji, 
včetně zařízení na energetické využití odpadu.

9.2 Informace o realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova"
9.3 Návrh na název ulice v Přerově, Přerov I-Město
9.4 Centrální nákup hygienických potřeb
9.5 Centrální nákup kancelářského materiálu
9.6 „Městský dům (revitalizace): Městské informační centrum - interiéry“ – změna 

rozhodnutí ve schválení vybraného uchazeče
9.7 Pronájem optických vláken k MDKS                                                                                                                                     
9.8 Navýšení kompenzace Dopravní a logistické společnosti s.r.o.
9.9 „Právní služby a služby související s přípravou a administrací výběrového řízení na 

provozovatele městské autobusové dopravy ve statutárním městě Přerově v letech 
2013 - 2023“-  schválení zadávacího řízení - materiál bude předložen na stůl 

9.10 Pohledávky v oblasti sociální – odpis z účetnictví statutárního města Přerova -
materiál bude předložen na stůl 

10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 
magistrátu města

11. Závěr, tiskové zprávy




