
NÁVRH PROGRAMU 5. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 11. 12. 2014

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
2. Program 5. schůze Rady města Přerova konané dne 11. prosince 2014
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Finanční záležitosti
3.1 Kontrola usnesení 809/27/4/2008 - uzavření dohody o stanovení individuálních cen 
3.2 Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

3.3 Rozpočtové opatření č. 20
3.4 Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky místních výborů města Přerova
3.5 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace TK Precheza. 
3.6 Žádost o prominutí úroků z prodlení
4 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015
4. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015
5. Přímé podpory na rok 2015
6. Rozvojové záležitosti
6.1 3. změna Územního plánu města Přerova - zadání
6.2 Projektová dokumentace úpravy nadjezdu přes železniční trať v Dluhonicích.
6.3 Záměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení 

cyklostezky Velká Dlážka - Hranická - návrh na revokaci usnesení.
6.4 Dodatek plánovací smlouvy
7. Veřejné zakázky
8. Majetkoprávní záležitosti
8.1.1 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 234/1 v k.ú. Lověšice u Přerova                                                                                         
8.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 6649/1 v  k.ú. Přerov .
8.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 5896/40 v  k.ú. Přerov .
8.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5176/41 v  k.ú. Přerov .
8.2.1 Bezúplatný převod pozemku p.č. 5024/5 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje
8.11.
1

Výpůjčka movitých věcí - kompostérů, odpadových nádob (kontejnerů) a
kompostovacích sil

8.12.
1

Harmonogram přípravy návrhu koncepce nakládání a využití domovního majetku 
statutárního města Přerova

9. Školské záležitosti
9.1 Úprava platu ředitelky mateřské školy
9.2 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení 
9.3 Odměny ředitelům škol a školských zařízení 
10. Sociální záležitosti
11. Různé
11.1 Dodatek č. 9 ke Smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby 
11.2 Dodatek č. 10 ke Smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby 
11.3 Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje 

v souvislosti se sjednocením dopravní obslužnosti od roku 2015
11.4 Povinně zveřejňované informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád)
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11.5 Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a členům výborů 
Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům komisí Rady města Přerova, 
kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité 
plnění poskytováno.

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

11.7 Delegování zástupce města na valné hromady.
11.8 Členství města Přerova ve sdruženích.
11.9 Zřízení pracovní skupiny pro využití Strojaře
11.1
0

Pracovní skupina pro zabezpečení oslav roku 2015

12. Informace primátora, náměstků primátora a členů Rady města
13. Závěr, tiskové zprávy


