
 
NÁVRH PROGRAMU 6. ZASTUPITELSTVA M ĚSTA PŘEROVA, KONANÉHO DNE 20. 6. 

2011 
 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA 
 Program zastupitelstva 
1. Zahájení 
1.1 Zahájení, schválení programu 6. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 
2. Informace o činnosti Rady m ěsta Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva, 

informace z výbor ů 
2.1 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 39/2/7/2010 V Přerově 

OTEVŘENO. 
2.2 Zpráva o provedených kontrolách usnesení Rady města Přerova za 2. pololetí roku 

2010 
2.3 Změna v personálním obsazení Kontrolního výboru. 
2.4 Informace o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města 
3. Majetkoprávní záležitosti 
3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemků p.č. 1019/15, p.č. 

1019/16 a částí pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje  

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 408 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

3.2.1 Bezúplatný převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – jiné 
stavby bez čp/če na pozemku p.č. St.209/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  

3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova  - pozemku 
p.č. 3675 v k.ú. Přerov. 

3.2.3 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. 
Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto pozemcích postaveny  

3.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – budovy č. 
p. 2881 příslušné k části obce Přerov I – Město (objekt bývalé rehabilitace), postavené 
na pozemku p. č. 2554/13 v k. ú. Přerov a pozemků p. č. 2554/13 a p. č. 2559/11, oba 
v k. ú. Přerov realizovaný kupní smlouvou ze dne 3.9.2010 – uzavření dodatku č. 2  

3.2.5 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 19 bytových jednotek 
v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 v platném znění 

3.2.6 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 23 bytových jednotek 
v objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 v platném znění 

3.2.7 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve 
věci převodu bytové jednotky č. 2462/1 v objektu k bydlení č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 
2462, č.p. 2463, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5737/1 v 
k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců 
za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

3.2.8 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod 
bytové jednotky č. 1512/10 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov – 
uzavření dodatku na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny 
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3.2.9 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod 
bytové jednotky č. 2467/1 v objektu k bydlení č.p. 2464, č.p. 2465, č.p. 2466, č.p. 
2467, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 
5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na prodloužení 
termínu pro úhradu kupní ceny 

3.3.1 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova -      
pozemků  p.č. 5307/449 a p.č. 5307/450  v k.ú. Přerov.  

3.3.2 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova - 
pozemku  p.č. 1003/1 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

3.3.3 Bezúplatný převod pomníku popraveným účastníkům přerovského povstání do 
vlastnictví statutárního města Přerova  

3.4.1 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemek p.č. 8/11 v 
k.ú. Újezdec u Přerova za pozemek p.č. 692/2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

3.4.2 Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 388 a části pozemku p.č. 587 oba v k.ú. 
Žeravice za pozemek p.č. 605 v k.ú. Žeravice  

3.4.3 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků 
p.č. 3445/2, p.č. 4933/11, p.č. 4957/23, p.č. 4957/28, p.č. 4957/39, p.č. 5084/13, p.č. 
5084/24, vše v k.ú. Přerov, bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4957/29 a p.č. 4957/36 v k.ú. Přerov 

3.6.1 Vzdání se předkupního práva statutárního města Přerova podle ust. § 101 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, k částem pozemků p.č. 6772/1 a p.č. 6773/1 a v k.ú. 
Přerov 

3.6.2 Nepeněžitý vklad nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 

3.6.3 Dispozice s nemovitým majetkem ve vlastnictví Statutárního města Přerova – uzavření 
smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 3216, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemcích p.č. 1190/1, p.č. 1190/3 a p.č. 1193/15 vše v k.ú. Přerov. 

3.6.4 Dispozice s nemovitým majetkem ve vlastnictví Statutárního města Přerova – uzavření 
smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541 příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov. 

3.6.5 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby města 
Přerova – předání movitého majetku k hospodaření 

4. Finanční záležitosti 
4.1 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2010 - dodatek 
4.2 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 7/10 z Fondu oprav, 

modernizací a rozšiřování bytového fondu 
4.3 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 13/10 z Fondu oprav, 

modernizací a rozšiřování bytového fondu 
4.4 Dočerpání půjčky z FMB 
4.5 Obecně závazná vyhláška č..../2011, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 

vyhláška č. 5/2008, o trvalém označování psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 
1/2010 a Obecně závazné vyhlášky č. 9/2010 

4.6 Rozpočtové opatření č. 8 
4.7 Rozpočtové opatření č. 8 - dodatek 
4.8 Rozpočtové opatření – investiční akce 
4.9 Rozpočtová opatření – převody finančních prostředků v souvislosti se změnou 

organizační struktury 
4.10 Souhlas s postoupením pohledávky za statutárním městem Přerov vzniklé na základě 

smlouvy o úvěru ve výši 300 mil. Kč 
5. Rozvojové a investi ční záležitosti 
5.1 Program regenerace a revitalizace domu č. p. 148, tzv. "Městského domu" v Přerově a 

Program regenerace a revitalizace bývalého měšťanského domu "Lékárna U anděla 
strážce" na náměstí T. G. Masaryka č. 8 v Přerově. 
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5.2 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury 
5.3 Plánovací smlouva pro 9 RD v m.č. Vinary 
5.4 Plánovací smlouva pro 16 RD "Přerovské zahrady" 
5.5 Lávka přes řeku Bečvu U Tenisu - výsledek šetření 
6. Školské záležitosti 
6.1 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerov 
6.2 Předání dokončené investiční akce k  hospodaření školským příspěvkovým 

organizacím – realizace úspor energie 
6.3 Městská knihovna v Přerově - bezúplatný převod movitého majetku  
6.4 AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR - záměr účelové dotace 
6.5 Sdružení přátel průmyslové školy v Přerově - záměr účelové dotace 
6.6 TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace 
6.7 Věra Lakomá - záměr účelové dotace 
6.8 Veslařský klub Přerov - záměr účelové dotace 
7. Sociální záležitosti 
7.1 Uzavření smlouvy o dotaci s organizací ALFA HANDICAP - Sdružení občanů  
7.2 Uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace - Oblastní charita Červený 

Kostelec 
7.3 II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro období let 2011 - 

2015 
8. Různé 
8.1 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova   –      bytu č.  

2487/6 v domě č. p. 2485, 2486, 2487 a 2488 , bytu č. 2464/5 a bytu č. 2465/6 v domě 
č. p. 2464, 2465, 2466 a 2467, bytu č. 629/3 v domě č.p. 629, bytu č. 2784/5 v domě 
č.p. 2784, všechny byty v obci Přerov  

8.2 Podpora tržišť a místního obchodu - 1. Zrušení stávajícího tržního řádu, 2. Vydání 
nového tržního řádu, podpora lokálních trhů 

8.3 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 
8.4 Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova. 
8.5 Poskytnutí příspěvku  na realizaci dopravní konference 
8.6 Novelizace vnitřních předpisů v souvislosti se změnou organizační struktury 

Magistrátu města Přerova 
8.7 Změna jednacího řádu zastupitelstva 
8.8 Jednací řád výborů 
8.9 Vymezení kompetencí souvisejících se zastupováním statutárního města Přerova v 

oblasti samostatné působnosti  
8.10 Návrh zástupců statutárního města Přerova na valnou hromadu společnosti 

Regionální letiště Přerov, a.s. 
9. Náměty, dotazy a p řipomínky 
9.1 Náměty, dotazy a připomínky 
10. Závěr zasedání 
 


