
NÁVRH PROGRAMU 16. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 23. 4. 2015

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu 
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí 
3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních prostředků 
3.2 Kontrola usnesení 809/27/4/2008 - uzavření smluv s Komerční bankou, a. s. 
3.3 Personální změna - Hlavní inventarizační komise
3.4 Zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Přerovem a jeho příspěvkovými 

organizacemi ve strojově čitelném formátu spolu s metadaty - materiál bude 
předložen na stůl 

4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 6
4.2 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a 

Olomouckým krajem na projekt Stopami Žerotínů - 4. etapa
4.3 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a 

Olomouckým krajem na projekt Přerovské svatovavřinecké hody
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Program podpory výstavby technické infrastruktury
6. Veřejné zakázky
6.1 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí – etapa 11" -  doplnění 

hodnotící komise - jmenování dalšího člena a náhradníka komise pro posouzení 
kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek

6.2 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/1031/2014 na realizaci stavby s 
názvem „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, 
Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova“ 

6.3 Prodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby s názvem „Lávka  přes Bečvu U  
Tenisu v Přerově“ - rozhodnutí o schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
SML/0863/2014 

6.4 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu  - materiál bude předložen na stůl 
7. Majetkoprávní záležitosti 
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 509/4 v  k.ú. Přerov.
7.8.1 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).

7.8.2 Bezúplatné užívání nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
prostor v objektu bydlení č.p. 904, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č. 3348, v k.ú. Přerov (U Bečvy 1).

7.9.1 Bezúplatný převod projektové dokumentace na stavbu "Přípojka surové vody pro ZŠ 
Za Mlýnem 1 v Přerově" z vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s. do vlastnictví 
statutárního města Přerova 

7.13.1 Bezdůvodné obohacení - nájem za sklepy v domě Kratochvílova č.p. 122
7.13.2 Záměr statutárního města Přerova – doprodej 11 nebytových jednotek – vyřazených 

krytů civilní ochrany
7.13.3 Návrh na uzavření Smlouvy o úhradě služeb spojených s užíváním prostor 
8. Školské záležitosti
8.1 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem 

Přerovem



8.2 Projekty základních škol z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012 - materiál bude 
předložen na stůl 

9. Sociální záležitosti
9.1 Přijetí účelové neinvestiční dotace - městys Brodek u Přerova
9.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS
9.3 Ubytovací služby SP centrum s.r.o. - žádost o dotaci
9.4 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území statutárního 

města Přerova
10. Různé
10.1 Novelizace nařízení města Přerova - tržního řádu
10.2 Návrh na zvýšení počtu zaměstnanců Statutárního města Přerova, zařazených do 

Městské policie Přerov 
10.3 Žádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení rozpočtové 

kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši
10.4 „Webová aplikace správy energií a komoditní portál – ENERGYBROKER“
10.5 Návrh na zvýšení měsíčních odměn a dne, od kterého bude poskytována zvýšená 

odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova
10.6 Podněty a připomínky z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města 
12. Závěr, tiskové zprávy


