
NÁVRH PROGRAMU 91. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 14. 5. 2014

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 91. schůze Rady města Přerova konané dne 14. května 2014
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3. Finanční záležitosti
3.1 Rozpočtové opatření č. 8
3.2 Rozpočtové opatření č. 8 - dodatek - materiál bude předložen na stůl 
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Architektonicko - urbanistická soutěž "Prezentace archeologických nálezů v Přerově"
4.2 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
4.3 IPRM Přerov-Jih 
4.4 Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - materiál bude 

předložen na stůl 
4.5 Otevřený dopis zástupců obcí ministrovi dopravy Ing. Antonínu Prachařovi - materiál 

bude předložen na stůl 
5. Veřejné zakázky
5.1 Veřejná zakázka „Oprava místní komunikace Dluhonice, ul. U Zbrojnice“ - schválení 

výsledku zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem - materiál 
bude předložen na stůl 

5.2 Veřejná zakázka „Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí“ - schválení 
výsledku zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem - materiál 
bude předložen na stůl 

5.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku Penčice, ul. Tršická“ - schválení výsledku 
zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem - materiál bude 
předložen na stůl 

6. Majetkoprávní záležitosti
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města  Přerova – prostoru sloužícího podnikání  v objektu jiná stavba č.p. 122, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  34 v k.ú. 
Přerov (Kratochvílova 20).

6.1.2 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 445/1 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je objekt 
bydlení č.p. 1721,  příslušný k části obce Přerov I – Město, v k.ú. Přerov (B. Němcové 
10).

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova

6.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 586 a části pozemku p.č. 520/3 oba v k.ú. 
Předmostí                                                                                                                                                                                                              

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova tvořících plavecký areál v Přerově

6.9.1 Úplatný převod označníků z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti Technické služby města Přerova s.r.o.

6.11.
1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova mezi statutárním městem Přerov a spol. Technické služby města Přerova, 
s.r.o.

6.11.
2

Výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

7. Školské záležitosti
7.1 Hodnocení práce ředitelů 



2

7.2 Darovací smlouva - Teplo Přerov a.s.
7.3 Úprava platu ředitelky - materiál bude předložen na stůl 
8. Sociální záležitosti
8.1 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní organizace Přerov 2 -

mimořádná účelová dotace
8.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
9. Různé
9.1 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
9.2 Informace k plnění programového prohlášení
10. Informace primátora, náměstsků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy


