
NÁVRH PROGRAMU 6. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 18. 12. 2014

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
2. Program 6. schůze Rady města Přerova konané dne 18. prosince 2014
3. Finanční záležitosti
3.1 Smlouva o přezkoumání hospodaření
3.2 Vnitřní předpis č. 27/2014 
3.3 Rozpočtové opatření č. 21
4. Rozvojové záležitosti
4.1 ITI Olomoucké aglomerace
4.2 Projekt  regenerace panelového sídliště Přerov-Trávník
4.3 Zadání projektové dokumentace na akci:  Regenerace panelového sídliště Předmostí  

-12.etapa, parkové úpravy prostoru na ulici Prostějovská a přemístění památníku 
Mistra Jana Husa

4.4 Cyklostezka nábř. Protifašistických bojovníků - žádost o dotaci
5. Veřejné zakázky
5.1 Veřejná zakázka " Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa " – schválení 

předběžného oznámení veřejného zadavatele
5.2 Veřejná zakázka „Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“ – vyloučení uchazeče a 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 67 v k.ú. Žeravice.  
6.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 67/1 a části pozemku p.č. 594 oba v 
k.ú. Předmostí  

6.1.3 Záměr statutárního  města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova pozemků p.č. 2174/2, p.č. 2174/18, p.č. 2175/12, p.č. 
2176/3, p.č. 2476/29, p.č. 2176/32, p.č. 2176/36 a id. 2/36 pozemku p.č. 2174/19 vše 
v k.ú. Bochoř.

6.2.1 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov  pozemků p.č. 59/2  a 
p.č.  59/3, oba v k.ú. Kozlovice u  Přerova. 

6.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova - rodinného domu  
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).

6.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - části pozemků p.č. 
2680/21, p.č. 2645/1, p.č. 5307/3, p.č. 2487/3, p.č. 75/1,  p.č. 5198/7 v k.ú. Přerov.

6.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky 
č. 124/102 v objektu bytový dům č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22).

6.7.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené mezi statutárním 
městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s. k objektu bydlení č.p. 1573 (Velké 
Novosady 13), příslušnému k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 
p.č. 740/2 v k.ú. Přerov

6.9.1 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerov –  tiskárny EPSON 
DFX - 8500.

6.12.
1

Uzavření dohody úhradě za bezesmluvní užívání nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova.
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6.12.
2

Odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 
2070/2013-98 ze dne 6.10.2014, ve věci žalobce statutárního města Přerova proti 
žalovanému Mgr. Marku Vlkovi, insolvenčnímu správci dlužníka spol. OPERA 
Bohemia, s.r.o., o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka

6.12.
3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby uzavřené mezi statutárním městem 
Přerov a TK PRECHEZA Přerov o.s. k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 
3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16 v k.ú. Přerov

6.12.
4

Realizace restaurování a přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého z pozemku p.č. 
30/7 na pozemek p.č. 37 vše v k.ú. Předmostí

6.12.
5

Restaurování sochy Jana Amose Komenského, umístěné na pozemku p.č. 4956/1 v 
k.ú. Přerov

7. Školské záležitosti
8. Sociální záležitosti
8.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území statutárního města 

Přerov
8.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS
9. Různé
9.1 Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro 

zadávání veřejných zakázek č. 22/023/011/2010 
9.2 Kontrola usnesení č. 20/2/13/2014 – plán práce Pracovní skupiny pro optimalizaci 

systému nakládání s komunálním odpadem na 1. pololetí 2015.
9.3 Smlouva o poskytnutí pronájmu sportovního zařízení
10. Informace primátora, náměstků primátora a členů Rady města
11. Závěr, tiskové zprávy


