
NÁVRH PROGRAMU 8. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 15. 1. 2015

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
2.1 Program 8. schůze Rady města Přerova konané dne 15. ledna 2015
3. Finanční záležitosti
3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních prostředků
3.2 Útulek pro zvířata - přijetí daru
3.3 Rozpočtové opatření č. 22
3.4 Rozpočtové opatření č. 1
3.5 Vyhlášení Grantového programu na rok 2015
3.6 Žádost o sepsání splátkového kalendáře
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Regenerace panelového sídliště Přerov II - Předmostí, 11.etapa
4.2 Stavební úpravy proluky, ulice Bratrská v Přerově
4.3 Opatření obecné povahy – územní opatření o stavební uzávěře.
5. Veřejné zakázky
5.1 Veřejná zakázka „Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců“ –

rozhodnutí o vyloučení uchazeče z výběrového řízení a rozhodnutí o zrušení 
výběrového řízení 

5.2 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1006/2014 na realizaci stavby s 
názvem „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. R. Stokláskové, ul. U Silnice – místní 
část Lýsky a ul. U Hřiště – místní část Dluhonice“ 

5.3 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1075/2014 na realizaci stavby s 
názvem „Rekonstrukce chodníku v Přerově, ul. Vinařská – místní část Vinary, 
rekonstrukce parkoviště v Přerově, ul. Na Hrázi“

6. Majetkoprávní záležitosti
6.2.1 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.

6.3.1 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova- pozemků  
p.č. 4960/1 a p.č. 4960/9 oba v k.ú. Přerov.

7. Školské záležitosti
7.1 „FIND YOUR WAY“ – nabídka k účasti v projektu
7.2 „DĚTI DĚTEM“– nabídka k účasti v mezinárodním projektu
7.3 Přehled akcí škol, školských zařízení a městské knihovny v období leden – březen 

2015 
8. Sociální záležitosti
8.1 Projekt Asistent prevence kriminality MP Přerov 2015
8.2 Agentura pro sociální začleňování - Koordinovaný přístup k řešení problematiky 

sociálně vyloučených lokalit - materiál bude předložen na stůl 
9. Různé
9.1 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova 
9.2 Změna Zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s. 

r. o.  
9.3 Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2014 - nominace
10. Informace primátora, náměstků primátora a členů Rady města
11. Závěr, tiskové zprávy


