
NÁVRH PROGRAMU 49. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 2. 10. 2012

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 49. schůze Rady města Přerova konané dne 2. října 2012
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Kontrola usnesení - uzavření Dohody o změně Smlouvy o běžném účtu
2.2 Kontrola plnění usnesení č. 1608/42/2/2012  
3. Finanční záležitosti
3.1 Fyzické kontroly čerpání půjček
3.2 Rozpočtové opatření č. 14
3.2.1 Rozpočtové opatření č. 14 – dodatek - materiál bude předložen na stůl 
4. Rozvojové záležitosti
5. Investiční záležitosti
5.1 „Rekonstrukce třídící linky separovaného odpadu v Přerově“ -  schválení zadávacího 

řízení
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1.1 1. Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku statutárního 

města Přerova - budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslušné k  části obce  Přerov 
I-Město,  na pozemku  p.č. 740/2 v k.ú. Přerov                                                                                                  
2. Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                                                             
- materiál bude předložen na stůl 

6.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova - nebytové jednotky v objektu bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/4, v k.ú. Přerov 
(Optiky 3).

6.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  části  
pozemku p.č. 4293/1  v k.ú. Přerov .

6.2.2 Úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  části 
pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí.

6.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků 
p.č. 2655/2, p.č. 2655/4, p.č. 2655/5, vše v k.ú. Přerov .

6.3.3 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
5388/1, p.č. 5388/5, oba v k.ú. Přerov. 

6.3.4 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova -   
pozemku p.č. 4360 v k.ú. Přerov.

6.3.5 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemku p.č. 1014/1 v k.ú. Dluhonice.

6.5.1 Nájem nemovitých věcí  a zřízení věcného břemene  -  na části  pozemku p.č. 702   v 
k.ú. Želátovice.

6.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 
528/2 a 571/2 oba v k.ú. Předmostí - dodatek č. 1

6.7.1 Zřízení věcného břemene na nemovitém  majetku statutárního města Přerova - na 
části pozemku p.č. 30/1, ost. plocha, v k.ú. Předmostí a  části pozemku p.č. 1003/1,  v 
k.ú.  Újezdec u Přerova.

6.9.1 Převod movitých věcí do majetku statutárního města-označníky zastávek MHD
7. Školské záležitosti
7.1 Školy a školská zařízení – informace o vzdání se pracovního místa ředitele  Sociální 

služby města Přerova, p.o. – informace o vzdání se pracovního místa ředitele      a 
příprava výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele

7.2 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – zrušení usnesení
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7.3 Základní škola Přerov, Svisle 13 – souhlas s převodem nepotřebného majetku
7.4 Základní škola Přerov, U tenisu 4 - navýšení kapacity školní družiny
8. Sociální záležitosti
8.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech zvláštního 

určení - v domech s pečovatelskou službou
8.2 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Radslavice
8.3 Poskytnutí finančního daru - Národní síť podpory zdraví, o.s.
8.4 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, 

p.o.
8.5 Pověření ke komplexnímu zajištění zadávání a realizace jmenovité akce
9. Různé
9.1 Výzva uchazeči k plnění na základě rámcové smlouvy
9.2 Obecně závazná vyhláška – Požární řád statutárního města Přerova
9.3 Schválení darovacích smluv
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy




