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NÁVRH PROGRAMU 17. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 23. 8. 2011 
 

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  
 Program rady 
1. Zahájení 
1.1 Program 17. schůze Rady města Přerova 
2. Kontrola pln ění usnesení, informace z komisí 
2.1 Kontrola usnesení - uzavření smluv s ČSOB - elektronické bankovnictví  
2.2 Přehled účasti členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za období 1.1.2011 

- 30.6.2011 
3. Rozvojové a investi ční záležitosti 
3.1 Výjimka ze stavební uzávěry 
3.2 Územní plán města Přerova – Jan Grác, žádost o změny 
3.3 Územní plán města Přerova – schválení Zadání změny č. 1 
3.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR 
3.5 Plánovací smlouva pro Přesun a modernizaci stávající technologie betonárny Přerov 
3.6 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury 
4. Finanční záležitosti 
4.1 Odklad splátek půjčky z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 
4.2 Regionální letiště Přerov a. s. - informace o hospodaření 
4.3 Rating statutárního města Přerova za rok 2010 
4.4 Změna vnitřního předpisu č. 2/10 PRAVIDLA pro poskytování odměn ředitelům 

příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním městem Přerovem, s výjimkou 
škol a školských zařízení, ve znění vnitřního předpisu 7/11 

4.5 Restrukturalizace příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova 
4.6 Rozpočtová opatření – převody finančních prostředků v souvislosti se změnou 

organizační struktury 
4.7 Rozpočtové opatření č. 11 
4.8 Záměr přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč 
4.9 Komentář ke zprávě auditora 
4.10 Žádost o finanční spoluúčast na akcích - oslavy 20 let Primáš a Hity módy 2012 - 

záměr. 
5. Školské záležitosti 
5.1 Vzdání se pracovního místa ředitelky Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2  Sestavení    

konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   obsazení  pracovního místa 
ředitele Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2 - jmenování členů komise včetně 
předsedy, určení tajemníka konkursní komise  Vyhlášení  konkursního  řízení   na   
obsazení   pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2 

5.2 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Přerovem   

5.3 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – projekt 
„Mateřídouška bez bariér“ 

5.4 ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV - záměr účelové dotace 
5.5 Mateřské centrum Sluníčko – záměr účelové dotace 
5.6 TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace 
5.7 Tělocvičná jednota Sokol Přerov – záměr účelové dotace 
6. Sociální záležitosti 
6.1 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 
6.2 Informace DSMP o uzavírání dohod o navýšení nájemného v některých obecních 

bytech 
6.3 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 
6.4 Záměr poskytnutí účelové dotace Domov pro seniory Tovačov 
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6.5 Poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na nájemné prostor včetně nákladů spojených s 
užíváním předmětu nájmu Sdružení Linky bezpečí na adrese Ústavní 91/95, 
Bohnice, Praha 8 

6.6 Zvýšení úhrad za stravování v Domově pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov a 
Denním pobytu, Purkyňova 16, Přerov 

7. Majetkoprávní záležitosti 
7.1 Informace o pokutách ÚOHS - Dopravní stavby Přerov, Zimní stadion Přerov 
7.1.1 Záměr statutárního  města Přerova  –   nájem  nemovitých  věcí v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5950/1 o výměře 40 m2,  části 
pozemku  p.č. 5875/51 o výměře 93 m2, oba v k.ú. Přerov.  

7.1.2 Záměr statutárního  města Přerova –  směna  nemovitých  věcí v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5852/23 ost. plocha o výměře 236 m2 v 
k.ú. Přerov, za pozemky v majetku Prechezy, a.s., se sídlem  nábř. Dr. E. Beneše 
24, Přerov - p.č. 4957/6, ost. plocha, o výměře 19 m2, p.č. 4957/7, ost. plocha, o 
výměře 98 m2 a p.č. 4957/33, ost. plocha, o výměře 55 m2, vše v k.ú. Přerov.  

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města  Přerova - části pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - části zdi domu č.p. 406  příslušného k části obce Přerov I. - Město, 
Velké Novosady 5 v k.ú. Přerov 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 152 v k.ú. Čekyně 

7.1.7 Záměr statutárního  města Přerov – úplatný převod nemovitých  věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 255/1 o výměře cca 7 m2, v k.ú. 
Přerov.  

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - nájem veřejných WC na Žerotínově náměstí v 
Přerově 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - nájem nebytového prostoru v budově č.p. 816, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 1872 v k.ú. Přerov 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku  p.č.  374 v k.ú.  Přerov.  

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku  p.č.  658/2  v k.ú.  Kozlovice u Přerova.  

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova -  části pozemku  p.č.  59/2  v k.ú. Přerov.  

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku  p.č.  5176/42 a p.č. 5176/43 vše v k.ú.  
Přerov.  

7.1.15 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – vyjmutí 19 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2144, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 1158 v k.ú. Přerov ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 v platném znění 

7.1.16 Záměr nakládání s nemovitým majetkem Statutárního města Přerova – narovnání 
právních vztahů a vymezení objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4, 
p.č. 3067/5 vše v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění 
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7.1.17 1. Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, 
Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 
5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory)                                                                                                                                                                                                                                          
2. Nájem movitých věcí v majetku statutárního města Přerova - zařízení a vybavení 
kuchyňského bloku v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, 
příslušného k části obce Přerov I. - Město, na pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov 
(Domov pro seniory)  

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku 
p.č.  3123/2, p.č. 3123/3, p.č. 3123/4, p.č. 3123/5, p.č. 3123/26, p.č. 3123/27, p.č. 
3123/28, p.č. 3123/29, p.č. 3123/46 a  p.č. 3123/47 vše v k.ú. Přerov 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
st. 341/2 v k.ú. Předmostí 

7.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 23 bytových 
jednotek v objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/15 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 

7.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve 
věci převodu bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 3346/9 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 

7.2.5 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 
2552/1 v objektu k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5739/1, p.č. 5738/2, p.č. 5738/3 
vše v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, do vlastnictví 
nájemce za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

7.2.6 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 
37/1 v objektu k bydlení č.p. 36, č.p. 37, příslušném pro část obce Přerov II – 
Předmostí na pozemku p.č. st. 722 v k.ú. Předmostí ve smyslu zákona č. 72/1994 
Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 
v platném znění 

7.2.7 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej bytové 
jednotky č. 2004/4 v objektu k bydlení č.p. 2004, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 3467 v k.ú. Přerov. 

7.2.8 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - oplocení 
"Cyklostezky - Žebračka". 

7.3.1 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku 
p.č. 5935/19 v  k.ú.  Přerov 

7.3.2 Převod  nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 
5466/234  v k.ú. Přerov 

7.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytového 
prostoru v objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov. 

7.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
10 v k.ú. Čekyně  

7.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - objektu občanské 
vybavenosti č.p. 32,  příslušného k části obce Přerov V – Dluhonice, na pozemku 
p.č.  235  a pozemku p.č. 235  v k.ú. Dluhonice. 

7.5.4 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1311 v 
k.ú. Tučín 

7.5.5 Nájem nemovitých a movitých věcí tvořících autobusové nádraží v Přerově ve 
vlastnictví statutárního města Přerova se společností SAD Trnava a.s. 
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7.5.6 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – dvojgaráže bez č.p. 
/č.ev. na části pozemku p.č. 907/10  vše v k.ú. Přerov 

7.7.1 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 6696 v majetku statutárního města 
Přerova , v k.ú. Přerov.    

7.7.2 Zřízení věcného břemene  k pozemku p.č. 626, v k.ú. Předmostí, v majetku 
statutárního města Přerova v k.ú. Předmostí.    

7.7.3 Zřízení věcného břemene k nemovitému majetku statutárního města  Přerova - 
pozemku p.č. 1249 a p.č. 1235 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

7.7.4 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 
částech pozemků p.č. 102/10 a p.č. 181 oba v k.ú. Popovice u Přerova 

7.7.5 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 255/1 v majetku statutárního města 
Přerova, v k.ú. Přerov.    

7.8.1 Dispozice s nemovitým majetkem ve vlastnictví Statutárního města Přerova – 
uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/8. p.č. 5745/9, 
p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov. 

7.8.2 Prominutí pohledávky statutárního města Přerova za společností PRIOR, obchodní 
domy, a.s., IČ 46962344, se sídlem Dukelská brána 7, Prostějov, ve výši 133,41 Kč 
na úrocích z prodlení s úhradou věcného břemene 

7.8.3 Zajištění investice „Pažící stěna za domem čp. 128, Žeravice." 
8. Různé 
8.1 Návrh na uzavření Dohody o narovnání, která byla statutárnímu městu Přerov 

předložena společností Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť, 
IČ 36249840, se sídlem Nitrianska 5, 917 02 Trnava, která je v současné době 
provozovatelem zajišťujícím veřejnou linkovou dopravu v Přerově. 

8.2 Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby 
8.3 Dopravní připojení hotelu Jana na ulici Dvořákova 
8.4 Parterové úpravy okolo ZŠ Trávník v Přerově 
8.5 Dešťová kanalizace Spojka II/434 a II/150 - Přerov 
8.6 Projekt "Zvyšování přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova" - 

doplnění člena řídícího výboru 
8.7 Projekt 06 IOP "Rozvoj eGovernmentu v obcích-Technologické centrum ORP 

Přerov" - řídící výbor  
8.8 Petice obyvatel a příbuzných obyvatel Domu s pečovatelskou službou v Přerově, U 

Žebračky 18 za zachování vrátnice. 
8.9 Petice proti propuštění vedoucí správy hřbitova Přerov. 
8.10 Cena města Přerova 2011 
9. Informace primátora, nám ěstků primátora, členů Rady m ěsta, tajemníka 

magistrátu m ěsta 
10. Závěr, tiskové zprávy 
 


