
NÁVRH PROGRAMU 83. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 8. 1. 2014

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 83. schůze Rady města Přerova konané dne 8. ledna 2014
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů  na zasedáních zastupitelstva, 

členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za II. pol.roku 2013
3. Finanční záležitosti
3.1 Rozpočtové opatření č. 19
3.2 Rozpočtové opatření č. 1
3.3 Návrh na poskytnutí dotace.
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Projektové práce na stavební úpravy - energetická opatření na budovách ZŠ B. 

Němcové 16 a ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově
4.2 Projekt "Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov-Laguna"
4.3 Prominutí smluvní pokuty Sdružení Pontex/PSP Engineering/Lávka přes Bečvu 2012
4.4 Financování oprav krajských komunikací 
4.5 Výjimka ze stavební uzávěry.
5. Veřejné zakázky
5.1 „Stavební úpravy ul. Kabelíkova, Přerov“ - schválení výběrového řízení
5.2 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ -  pověření k 

zajištění úkonů souvisejících se zadávacím řízením
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 

statutárního města Přerova, pozemků  p.č. st. 369, p.č. 3323, oba v k.ú. Velké 
Karlovice.

6.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova,  části pozemku  p.č. 2155/1,  v k.ú. Přerov.

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova, pozemku  p.č. 3879/2,  v k.ú. Přerov.

6.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod, nájem  nemovitých věcí  z 
majetku statutárního města Přerova, pozemků  p.č. 4221, p.č. 4222/1, oba v k.ú. 
Přerov.

6.1.5 Záměr úplatného převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  
částí  pozemků p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 
3345/16,  vše v k.ú. Přerov.

6.1.6 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 439/22  a části pozemku p.č. 456/1  v k.ú. 
Lověšice u Přerova za části pozemku p.č. 439/7 v k.ú. Lověšice u Přerova.

6.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – prostor sloužící k 
podnikání v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I –
Město, který je součástí pozemku p.č. 1981/16, v k.ú. Přerov (Jasínkova 4).

6.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - objektu bydlení  č.p. 
228, příslušného k části obce Přerov III - Lověšice,  který je součástí pozemku p.č.st. 
229,  zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Lověšice u Přerova (Dělnický dům v 
Lověšicích).

6.5.3 Nájem nemovitých a movitých věcí v majetku statutárního města Přerova - nebytových 
prostor a vybavení v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, 
příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov 
(Domov pro seniory)                                                                                                                                           
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6.5.4 Nájem nemovitých  věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 510/2, 
p.č. 4957/2, p.č. 4979 a p.č. 4996/7 v k.ú. Přerov

6.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – část prostor v 
objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí  pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)

7. Školské záležitosti
8. Sociální záležitosti
9. Různé
9.1 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu města Přerova
9.2 Smlouva o poskytnutí pronájmu sportovního zařízení
9.3 Informace managera prevence kriminality statutárního města Přerova o možných 

dotačních projektech
9.4 Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2013 - nominace
9.5 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku a nebytových prostor 

na dobu delší než 12 měsíců. 
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy


