
NÁVRH PROGRAMU 12. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 12. 3. 2015

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
2.1 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 12. schůze Rady města Přerova 

konané dne 12. března 2015
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Personální  změna - Hlavní inventarizační komise.
3.2 Podnět Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova
4. Finanční záležitosti
4.1 Dodatek ke smlouvě o poskytování služby BUSINESS 24
4.2 Platební brána
4.3 Rozpočtové opatření č. 3
4.4 Žádost o splátkový kalendář - J. Bednaříková
4.5 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro Hasičský 

záchranný sbor Olomouckého kraje
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Vyhlášení soutěže: Přerovská stavba roku 2014
5.2 Vyhlášení soutěže: Předzahrádka roku 2015
5.3 Založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionu a kraje za účelem společného 

řešení problematiky nakládání s odpady. 
5.4 Projekt regenerace panelového sídliště Trávník
6. Veřejné zakázky
6.1 Veřejná zakázka „Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců“ 

– schválení výsledku výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem

6.2 Veřejná zakázka „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa " -  schválení změny 
zadávacích podmínek v průběhu zadávacího řízení - materiál bude předložen na 
stůl 

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Přerov.
7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova. 
7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5353/2 v k.ú. Přerov.
7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova - části pozemku p.č. 1961/1, pozemku p.č. 1961/2, pozemku p.č. 
1961/4, části pozemku p.č. 4986/1 a části pozemku p.č. 1981/48 vše v k.ú. Přerov

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod, nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6577/260 a části pozemku p.č. 
6577/267, oba v k.ú. Přerov. 

7.5.1 Nájem nemovité věci a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova 
– na části pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Penčice 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 4957/3 v k.ú. Přerov, v 
majetku statutárního města Přerova.  

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v k.ú. Přerov, v k.ú. 
Předmostí, v k.ú. Kozlovice u Přerova, v k.ú. Újezdec u Přerova, v k.ú, Troubky nad 
Bečvou, vše  v majetku statutárního města Přerova.  

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5130/1,  v k.ú. Přerov, v 
majetku statutárního města Přerova.  



2

7.9.1 Úplatný převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerov,  žulové hrobky
7.12.1 Vydání bezdůvodného obohacení za užívání označníků zastávek bez právního 

důvodu 
7.12.2 Změna vnitřního předpisu č. 7/09 - Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro 

rozhodování  Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova o 
majetkoprávních úkonech, ve znění Vnitřního předpisu č. 2/11, Vnitřního předpisu 
7/11 a Vnitřního předpisu 6/2014

7.13.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 
7.13.2 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 
8. Školské záležitosti
8.1 Přijetí nepeněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací zřízenou 

statutárním městem Přerovem
8.2 Odměna ředitelky Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 - materiál 

bude předložen na stůl 
9. Sociální záležitosti
9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
10. Různé
10.1 Vnitřní předpis o informování veřejnosti a opatřeních v případě zvýšených 

koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.
10.2 Spolupráce s městem Kotor (Černá Hora)
10.3 Platové záležitosti - pan Ing. Pavel Cimbálník, ředitel Městské knihovny v Přerově
10.4 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu města Přerova
10.5 Podněty a připomínky z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova. - materiál 

bude předložen na stůl 
11. Informace primátora, náměstků primátora a členů Rady města
12. Závěr, tiskové zprávy


