
NÁVRH PROGRAMU 18. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 21. 5. 2015

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
4. Finanční záležitosti
4.1 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města
4.2 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o zápůjčce č. 5/2014 z Fondu oprav, 

modernizací a rozšiřování bytového fondu
4.3 Rozpočtové opatření č. 8
4.4 Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky
4.5 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce č. MMPr-SML/0686/2014
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Regenerace panelového sídliště Trávník - 2.etapa
5.2 Občanská poradní komise pro Program regenerace panelového sídliště Přerov II -

Předmostí
5.3 Smíšená stezka pro chodce a cyklisty v rámci stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov -

Předmostí - spolufinancování
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Veřejná zakázka „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“ - schválení výsledku 

zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
6.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce  chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého -

2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“– schválení předběžného 
oznámení veřejného zadavatele

6.3 Odstranění stavby vodního prvku - kašny u restaurace Haná vč. úprav - materiál 
bude předložen na stůl 

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.2 Záměr statutárního města Přerova- úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova.
7.1.3 Záměr statutárního města Přerova nájem nemovitých věcí - části pozemku p.č. 

2639/14  v k.ú. Přerov a převod  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 2639/11, vše  v k.ú. Přerov.

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – části prostor v objektu jiná stavba č.p. 64,  příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  3346/7, v k.ú. Přerov - bezbariérová 
garáž Kozlovská 17.

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova -  plynárenského zařízení VTL, STL, NTL, přípojek, RS na pozemcích v 
k.ú. Přerov, Henčlov, Vinary u Přerova, Kozlovice u Přerova, Lýsky, Újezdec u 
Přerova, Lověšice u Přerova, Žeravice, Dluhonice, Čekyně, Bochoř.

7.5.1 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov -  prostor sloužících podnikání v 
objektu č.p. 632, doprava, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 908/1 v k.ú. Přerov.

7.5.2 Nájem a pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 602/1 v k.ú. Újezdec u Přerova.

7.9.1 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –  ochranných 
pomůcek zkušebního komisaře motocyklu.

7.12.
2

Provedení překládky veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Přerova, IČ 
00301825, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bratrská 709/34, vyvolaného investiční 
akcí "II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, Dluhonská", která bude realizována 
Olomouckým krajem, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 40 a, Olomouc



2

7.13.
1

Kompenzace nákladů za výměnu oken v bytě č. 5, Jižní čtvrť IV/1, Přerov.

7.13.
2

Poskytnutí mimořádné účelové dotace pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 
1963, nám. Svobody 4,5 v Přerově

8. Školské záležitosti
8.1 Výsledek inspekčního šetření Českou školní inspekcí a kontrol na Základní škole J. A. 

Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14
8.2 ITI - Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace – projekty v oblasti 

vzdělávání
8.3 Projekty základních škol z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012
8.4 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Přerovem
8.5 Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s. 
8.6 Úprava platu ředitelky mateřské školy
9. Sociální záležitosti
10. Různé
10.1 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
10.2 Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
10.3 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci 

hlučných činností 
10.4 Vnitřní předpis č. ..../2015 o zveřejňování smluv na Portálu veřejné správy České 

republiky
10.5 Návrh na jmenování vedoucí (ho) Odboru řízení projektů a investic Magistrátu města 

Přerova
10.6 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, uzavřených 

odbory Magistrátu města  Přerova a organizacemi zřízenými městem za období 1. 1. 
2015 – 31. 3. 2015

10.7 Pracovní skupina pro vytvoření Jednotného vizuálního stylu
10.8 Soutěž o logo Přerovského rádce
10.9 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2014
10.1
0

Regionální letiště Přerov a.s. "v likvidaci"

10.1
1

Závazná pravidla pro zpracování Přerovských listů.

10.1
2

Podněty a připomínky z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 
magistrátu města

12. Závěr, tiskové zprávy


